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انخفا�ض على احلرارة
عمان - الراأي
ربيعية  الأج��واء  وتبقى  اليوم،  الحرارة  درج��ات  على  انخفا�ض  يطراأ 
اأغلب المناطق، وحارة ن�سبيا في الأغ��وار والبحر الميت  لطيفة في 
على  اآخ��ر  انخفا�ض  غ��دا  وي��ط��راأ  عالية.  غيوم  تظهر  فيما  والعقبة، 
اأغلب المناطق،  درج��ات الحرارة، وتكون الأج��واء ربيعية لطيفة في 
غيوم  ظهور  مع  والعقبة،  الميت  والبحر  الأغ���وار  في  ن�سبيا  وح��ارة 

منخف�سة.

الأردن يحذر من تداعيات �سم اأرا�ض فل�سطينية
عمان - الراأي
والمن�سق  ال�سفدي  اأيمن  المغتربين  و�سوؤون  الخارجية  وزير  ا�ستعر�ض 
نيكولي  الأو�سط  ال�سرق  في  ال�سالم  لعملية  المتحدة  لالأمم  الخا�ض 
م��الدي��ن��وف ام�����ض، ال��ج��ه��ود ال��دول��ي��ة ال��م��ب��ذول��ة ل��ل��ح��وؤول دون تنفيذ 
اأفق لإطالق مفاو�سات  اأرا�ض فل�سطينية واإيجاد  اإ�سرائيل قرارها ب�سم 
القانون  ووفق  الدولتين  حل  اأ�سا�ض  على  ال�سراع  لحل  وفاعلة  مبا�سرة 
الدولي.وحذر ال�سفدي من التبعات الكارثية لأي قرار بال�سم على اأمن 

وا�ستقرار المنطقة.
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»ناجح را�سب«للطب الب�سري والأ�سنان
عمان - د.عبدالحكيم القرالة

قرر رئي�ض الوزراء الدكتور عمر الرزاز تعديل ما ورد 
الدفاع  اأم��ر  البند ثالثاً من  الفقرة رق��م )5( من  في 
رقم )7( ل�سنة )2020( باإ�سافة الفقرة )ج( لها، وعلى 
لتخ�س�ض  را�سب«  »ناجح  مبداأ  يعتمد  التالي:  النحو 
ال���ط���ب ال��ب�����س��ري ل��ل�����س��ن��وات ال���راب���ع���ة، وال��خ��ام�����س��ة، 
وال�������س���اد����س���ة، ول���ط���ب الأ����س���ن���ان ل��ل�����س��ن��ت��ي��ن ال���راب���ع���ة، 
والخام�سة دون موافقة الطالب على اأن ل تدخل نتائج 

تلك المتحانات في المعدل التراكمي للطالب«.

»ال�سحفيني« متدد دفع الر�سوم 
لــ 30 حزيران

عمان - الراأي

في  الردن���ي���ي���ن،  ال�سحفيين  ن��ق��اب��ة  م��ج��ل�����ض  ق���رر 
الجل�سة التي تراأ�سها النقيب راكان ال�سعايدة  ام�ض، 
المالية  واللتزامات  الر�سوم  ت�سديد  فترة  تمديد 
للنقابة لغاية  العامة  الهيئة  المترتبة على اع�ساء 
الفترة  ه��ذه  ان  مبينا  المقبل،  ح��زي��ران  30 من  ال�� 

نهائية وغير قابلة للتمديد.

»الرتبية«: ل متديد لطلبات 
النقل اخلارجي

عمان - بترا

للمعلمين  ال��خ��ارج��ي  النقل  طلبات  تقديم  م��وع��د  ال��ي��وم  ينتهي 
والإداريين في وزارة التربية والتعليم للعام الدرا�سي المقبل.

الدكتورة  والمالية  الداري����ة  لل�سوؤون  ال����وزارة  ع��ام  امين  وق��ال��ت 
نجوى قبيالت ام�ض، انه ل نية لتمديد تقديم طلبات النقل والتي 

بداأت في الخام�ض من �سهر ني�سان الما�سي.

»ت�سامن« تعتذر لدائرة قا�سي 
الق�ساة

عمان - الراأي
لدائرة  »اع��ت��ذارا  الأردن���ي  الن�ساء  ت�سامن  معهد  جمعية  قدمت 
اأعمال  توقف  حول  اأوردت��ه��ا  التي  المعلومات  عن  الق�ساة  قا�سي 
دقتها  ع��دم  ثبت  والتي  ك��ورون��ا،  جائحة  ب�سبب  ال�سرعي  الق�ساء 

وانها مغلوطة تماماً.
دائرة  اعمال  تتوقف  لم  اإن��ه  العتذار،  بيان  في  »ت�سامن«  وقالت 
قا�سي الق�ساة والمحاكم ال�سرعية ب�سكل كلي، ومنذ بداية الزمة 

وا�ستمرت بتقديم عدد من الخدمات ال�سرورية للمواطنين.

المجل�ض يرفع تو�سياته للتعامل مع التحديات الراهنة

«األعيان» يدعو لحل أزمة الصحف الورقية 
    عدم تخفي�ض اأ�سعار امل�ستقات النفطية

    ت�سكيل جلان 
متخ�س�سة لإدارة 

برامج الأزمة
    تخفي�ض ال�سرائب 
واجلمارك وفائدة 

البنوك
    دعم �سركات 

الطريان املحلية 
وتوفري قرو�ض 

دون فائدة

عدم الإعالن عن اأي قرارات اإل بعد اتخاذها ب�سكل ر�سمي

ولي العهد: التنسيق الدائم لتفادي اإلرباك
    التو�ّسع باإجراء الفحو�سات الع�سوائّية 

عمان - الراأي

ولّي  الثاني،  اهلل  عبد  بن  الح�سين  الأم��ي��ر  �سمّو  ت��راأ���ض 
الذي  الوطني  ال�سيا�سات  مجل�ض  اجتماع  اأم�ض  العهد، 
المتخذة  والإج����راءات  ك��ورون��ا،  اأزم���ة  م�ستجّدات  ناق�ض 

للتعامل معها.
وقال وزير الدولة ل�سوؤون الإعالم اأمجد عودة الع�سايلة 
بين مختلف  الدائم  التن�سيق  اأهمّية  اأك��د  العهد  ول��ّي  ان 
الجهات والأط��راف المعنّية حول القرارات والإج��راءات 
المّتخذة، والحر�ض على عدم الإعالن عن اأّي قرارات اإّل 

بعد اإقرارها ب�سكل ر�سمي، تفادياً لالإرباك.
اأّك����د ���س��ّم��وه ���س��رورة ال��ت��و���ّس��ع ب���اإج���راء الفحو�سات  ك��م��ا 
مع  بالتزامن  ك��ورون��ا،  فيرو�ض  ع��ن  للك�سف  الع�سوائّية 
اإعادة العمل التدريجي في مختلف القطاعات؛ باعتبارها 
الو�سيلة الأنجع للك�سف عن الحالة الوبائّية وال�سيطرة 

على اأّي حالت قد يتّم اكت�سافها.

الأمير الح�سين يتراأ�ض اجتماعا لمجل�ض ال�سيا�سات

عمان - �سرى ال�سمور

�سكلت جائحة كورونا تحديا اقت�ساديا ع�سف 
بجميع القطاعات مما دعا ا�سحاب الم�ساريع الى 
اللجوء الى خدمات بديلة تقرب الم�ستهلك من 
ال�سلعة ب�سكل جاذب ومرن وامن �سحيا.
لذا برزت ب�سكل كبير تطبيقات التو�سيل المنزلي 
التي وفرت على الكثير من الم�ستهلكين فر�سة 
الت�سوق دون م�سقة في فترات حظر التجول الذي 
اقرته الحكومة لح�سر الوباء.
خبراء متخ�س�سون وجدوا ان خدمة التو�سيل 
المنزلي عززت من الثقة مابين التاجر او مالكي 
الب�سائع والم�ستهلكين ومكنت من تحريك عجلة 
القت�ساد ولو ب�سكل موؤقت.

وق���ال���وا ان الع��ت��م��اد ع��ل��ى ه���ذه ال��خ��دم��ة 
البنية  ل��ت��ح��دي��ات  اع��م��ق  ي��ت��ط��ل��ب درا����س���ة 
اكثر  و�سائل  توفير  على  والعمل  التحتية 
ال��م��روري��ة في  نجاعة للحد م��ن الزم���ات 

حال ازدياد ن�ساطها.
الخبير القت�سادي محمد الب�سير قال الى 
$ ان الت�سوق في زمن الجائحة اختلف 
عما قبله اذ ا�سبح طرق البيع اكثر مرونة 
ف���ي ظ���ل ب����روز ع���دد ك��ب��ي��ر م���ن تطبيقات 
اون  ال��ب��ي��ع  وخ��دم��ات  ال��م��ن��زل��ي  التو�سيل 

لين«.
الحديثة  التطبيقات  ا�ستثمار  ان  وا�ساف 
ف�����ي ال���ت���و����س���ي���ل ال���م���ن���زل���ي ي���خ���ف���ف م��ن 
ا���س��ت��ه��الك ال���وق���ت وي���ح���د م���ن الن��ت��ظ��ار 
في  خ�سو�سا  الخ��ت��الط  يجنب  وك��ذل��ك 

المتاجر الكبيرة.

»التو�سيل املنزيل« ينمو ب�سرعة

جلنة برئا�سة 
العبو�ض لـ»الطباء«
عمان - الراأي

����س���ك���ل ن���ق���ي���ب الط�����ب�����اء 
ال���دك���ت���ور ع��ل��ي ال��ع��ب��و���ض 
ل���ج���ن���ة ل��ت�����س��ي��ي��ر اع���م���ال 
م��ج��ل�����ض ن��ق��اب��ة الط���ب���اء 
ع��ق��ب ا���س��ت��ق��ال��ة ع���دد من 
اأع���������س����اء ال���ن���ق���اب���ة ب��ع��د 
ت���ك���ل���ي���ف وزي�������ر ال�����س��ح��ة 
ال�����دك�����ت�����ور ����س���ع���د ج���اب���ر 
ب����ه����دف ت�������س���ي���ي���ر اع���م���ال 
ال���ن���ق���اب���ة ل���ح���ي���ن اج�����راء 
الن�����ت�����خ�����اب�����ات اع���������س����اء 
وق��ال  ال��ن��ق��اب��ة.  المجل�ض 
اللجنة  ه��ذه  ان  العبو�ض 
ت���������س����ع����ى ال����������ى ت����رت����ي����ب 
وتحقيق  النقابة  اأو���س��اع 
م�������س���ال���ح���ه���ا وم�������س���ال���ح 
عنها  وال���دف���اع  اع�����س��ائ��ه��ا 
العالقة،  الملفات  ولتمام 
ال��ل��ج��ن��ة  اإل����ى ان  م�����س��ي��راً 
ح��ري�����س��ة ع��ل��ى ال��ن��ه��و���ض 
ما  ك��ل  وتحقيق  بالنقابة 
المرحلة  ظ���روف  تطلبه 

ال�سعبة. الحالية 

حملة حماية 
م�سادر املياه 

يف غيبوبة
كتبت - ريم الروا�سدة

ب��ع��د ق���راب���ة ���س��ب��ع ���س��ن��وات 
اإح��ك��ام  حملة  اإط���الق  على 
ال�سيطرة و حماية م�سادر 
الجهود  اأن  ي��ب��دو  ال��م��ي��اه، 
على  للحفاظ  ب��ذل��ت  ال��ت��ي 
خزنة الردن المائية، باتت 
تعاني، ودخلت في غيبوبة، 
ف������ي ظ������ل ال�����ت�����ه�����اون ف��ي 
الحملة،  تنفيذ  ا���س��ت��م��رار 
ال��ع��ق��وب��ات من  ت��ط��ب��ي��ق  و 

جهات مختلفة.

3

منها الم�ساجد والكنائ�ض ودور الح�سانة

الحكومة: فتح قطاعات 
جديدة قريبًا

    حظر التجول ال�سامل يوم اجلمعة م�ستمر
    ا�ستئناف دوام الدوائر الر�سمّية واملحاكم.. الأحد
    جتهيزات ل�ستعادة ال�سياحة الداخلّية تدريجّيًا

    اإ�سابتا كورونا جديدتان و7 حالت �سفاء
    الكالم عن الفريو�ض باأنه تخرث دم غري �سحيح

    املعلومات اخلاطئة تربك امل�سهد الطبي
2
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األعيان يرفع توصيات لجانه للتعامل مع التحديات الراهنة

الحكومة تدرس توصيات لجنة األوبئة 
حول فتح قطاعات جديدة

    الع�صايلة: التعامل مع كورونا وفق خارطة طريق ت�صتند مل�صفوفة متكاملة 
من الإجراءات واملعايري

عمان - الراأي

المتعلقة  الــدائــمــة  لجانه  تو�سيات  العــيــان  مجل�س  رفــع 
بـــاأولـــويـــات الــعــمــل فـــي الــمــرحــلــة الــراهــنــة وو�ــســعــهــا امـــام 

الحكومة لال�ستنارة بها.
واأ�سار رئي�س المجل�س في�سل الفايز، الى ان التو�سيات تاأتي 
بتفعيل  الثاني  عــبــداهلل  الملك  جاللة  بتوجيهات  الــتــزامــاً 
والت�سريعية،  التنفيذية  ال�سلطتين  بين  الت�ساركية  مبداأ 
وحـــر�ـــس مــجــلــ�ــس العـــيـــان عــلــى تــقــديــم الـــدعـــم وال�ــســنــاد 
الدائمين للحكومة في هذه المرحلة التي يمر بها الوطن 
اأزمة غير م�سبوقة وحادة للتعامل مع  باأ�سره، من  والعالم 
جائحة كورونا وادارة ازمتها والعمل على تطويقها و�سوًل 

لل�سيطرة عليها.

اللجنة الدارية
ـــــــــة، تــ�ــســكــيــل لــجــان  وتــ�ــســمــنــت تــو�ــســيــات الــلــجــنــة الداري
قطاعي  تق�سيم  وفـــق  الأزمـــــة  بــرامــج  لإدارة  متخ�س�سة 
تن�سيقي وتكاملي، مع اإبقاء عمل الأجهزة المخت�سة لتنفيذ 
التوجهات والخطط والبرامج والتغذية بالمعلومات واإدامة 
الحكومية  الأجهزة  مختلف  في  والمعلومات  العمل  توثيق 

وبالتالي عودة دوام الأجهزة الحكومية.
وتــتــنــاول مــهــام الــلــجــان: اإعـــــادة هيكلة الــمــوازنــة الــعــامــة، 
من  المبيعات  �سريبة  من  الإيــــرادات  تحقيق  من  والتاأكد 
الأن�سطة القت�سادية الم�سموح بها والتي ي�سمح بها تباعاً، 
وو�سع اآلية لتح�سيل �سريبة الدخل عن عام 2019، والتاأكد 
اآلية لتح�سيل الر�سوم الجمركية، واعادة العمل  من وجود 
ودرا�ــســة  المختلفة،  الــر�ــســوم  وتح�سيل  الأرا�ـــســـي  بــدائــرة 
مــ�ــســاهــمــات الــ�ــســمــان، ومــــدى تـــاأثـــر قـــدرتـــه عــلــى الإيـــفـــاء 
الت�سهيالت  منح  معايير  درا�سة  الى  بالإ�سافة  بالتزاماته، 
الــغــر�ــس  لــهــذا  تخ�سي�سها  تــم  الــتــي  للمبالغ  والــقــرو�ــس 

ونتائجها على الأن�سطة القت�سادية.
ومــــن الــمــهــام اأيــ�ــســا و�ـــســـع تــعــلــيــمــات لــمــنــح الــتــ�ــســهــيــالت 
والــقــرو�ــس ونــ�ــســب الــفــوائــد فــي الــبــنــوك ومــتــابــعــة البنك 
الـــمـــركـــزي لـــاللـــتـــزام بــهــا، ووقــــف الــنــفــقــات الــراأ�ــســمــالــيــة 
با�ستثناء الم�ساريع المنجز منها اأكثر من 30 بالمئة وتلك 
الحيوية،  ال�سيانة  وم�ساريع  ال�ستراتيجية  الأولــويــة  ذات 
جداً  �سروريا  كــان  ما  اإل  ال�سراء  عمليات  وقــف  جانب  الــى 
للدوائر  والكهرباء  الماء  نفقات  وال�ستمرار في دفع  منها، 
ووزارة  ال�سركات  ميزانيات  ودعم  تراكمها  لمنع  الحكومية 

المياه.
ودعـــــت تــو�ــســيــات لــجــنــة الــ�ــســحــة، الــــى تــوحــيــد مــقــدمــي 
وقيادة  وطنية  مظلة  تحت  وتنظيمها  ال�سحية  الخدمات 
واحدة، واعادة ترتيب اولويات النظام ال�سحي، مع البقاء 
وو�سع  الــوبــائــي  والــر�ــســد  لــالأوبــئــة  الوطنية  اللجنة  على 
اليات لالإبالغ عن ال�سابات من جميع القطاعات، وت�سديد 

الجراءات للقادمين من خارج الردن.
النعكا�سات  مع  للتعامل  و�سع خطة  اإلــى  اللجنة  دعت  كما 
الأزمــة،  نتيجة  ال�سحي  بالقطاع  لحقت  التي  القت�سادية 
كـــاإيـــقـــاف الــ�ــســيــاحــة الــطــبــيــة الــعــالجــيــة وتــقــلــيــل الــطــاقــة 
ال�ستيعابية للم�ست�سفيات وتعطيل عيادات القطاع الخا�س، 
وتخفي�س  العامة،  لل�سحة  وطني  معهد  ايجاد  اإلى  اإ�سافة 
الــ�ــســرائــب عــلــى �ــســنــاعــة الدويـــــة والــمــ�ــســتــلــزمــات الطبية 
الجتماعي  الوعي  م�ستوى  ورفع  العامة،  ال�سالمة  وادوات 

بالمعايير والجراءات ال�سحية.

اللجنة المالية
اإقرا�سية  المالية، الحاجة لنوافذ  اللجنة  واأكدت تو�سيات 
المحلية  المالية  الأ�ــســواق  تــوفــره  اأن  يمكن  لما  اإ�سافية 
والدولية، وقد يكون �سندوق النقد الدولي والبنك الدولي 
ل�سيما  التمويلية،  الم�سادر  هــذه  من  الأوروبـــي  والتــحــاد 
لم�ساعدة  توفر موارد متاحة  اعلنت عن  الجهات  وان هذه 
جاللة  مبادرة  على  والبناء  كورونا،  ازمة  بمواجهة  الــدول 
الملك فيما يتعلق بالتعاون الدولي لمواجهة ازمة كورونا.
واأ�سافت اللجنة انه اإذا كان هناك حاجة في الفترة القادمة 
يخف�س  ان  الــمــركــزي  البنك  يــرى  فقد  ا�سافية  ل�سيولة 
بالمئة   3 اإلــى   5 اخــرى من  مــرة  النقدي  الحتياطي  ن�سبة 
مــع اإدامــــة الــ�ــســركــات والــحــفــاظ عــلــى الــوظــائــف والعمالة 

ال�سركات، وفي غياب  اأمــوال هذه  روؤو�ــس  تقوية  من خالل 
م�سادر تمويلية اأخرى يتبقى لهذه ال�سركات خيار ان يعاد 
او ال�ستحواذ وذلك للتما�سي  هيكلتها عن طريق الندماج 
المتوقع  ومــن  المتدني  القت�سادي  الن�ساط  م�ستوى  مع 
مبادلة  الــ�ــســركــات  بع�س  تــرى  وقــد  تــدريــجــيــاً،  يتعافى  ان 
بالتخلي عــن جـــزء مــن حقوق  الــبــنــوك  لـــدى  مــديــونــيــتــهــا 

الملكية ل�سالح دائنيها.

العالم والتوجيه الوطني
الى  الــوطــنــي،  والتوجيه  الإعـــالم  لجنة  تو�سيات  وا�ــســارت 
واثقة  ُمحكمة  ور�سالة  وا�سحة  �ساملة  روؤيــة  ايجاد  اهمية 
وقيم جوهرية ثابتة، يقوم الإعالم بعك�سها، وعلى الإعالم 
الر�سمي بعد تجهيز الروؤية ال�ساملة للدولة، القيام بت�سميم 
قالب لخطته ال�ستراتيجية الى جانب ال�سالح الت�سريعي، 
المواقع  الورقية، وماأ�س�سة عمل  ال�سحف  ومعالجة ق�سية 
اللكترونية وتطوير محتواها وتفعيل قانونها، ف�سال عن 

مواقع التوا�سل الجتماعي والتربية العالمية.

التربية
ودعت تو�سيات لجنة التربية الى انتظام الدرا�سة الجامعية 
في ال�سبوع الول من �سهر حزيران المقبل ولمدة ثمانية 
كورونا،  جائحة  جــّراء  فاتهم  ما  الطلبة  لتعوي�س  اأ�سابيع 
يجري  ذلــك،  تعذر  واذا  ال�سيفي،  الف�سل  الغاء  بمعنى  اأي 
الم�ساقات  جميع  فــي  مكتمل  غير  عــالمــة  طــالــب  كــل  منح 
التي در�سها بوا�سطة التعليم اللكتروني وان توزع عالمات 
الف�سلية  المــتــحــانــات  مــن  لــكــل  معينة  بن�سب  الــمــ�ــســاقــات 
النهائية  المتحانات  تعقد  ان  على  النهائية  والمتحانات 

في حرم الجامعات.
)عن  اللكتروني  التعليم  ي�سبح  ان  اهمية  اللجنة  واكــدت 
التفاعل  عــلــى  المعتمد  الــمــدمــج  التعليم  ول�ــســيــمــا  بــعــد( 
المناهج  بع�س  من  يتجزاأ  ل  جــزءا  والطلبة  الأ�ساتذة  بين 
الجامعية بحيث يدار من قبل وحدة منف�سلة ومتخ�س�سة 
ومــدرو�ــســا،  حقيقيا  اعــتــمــادا  يعتمد  وان  جــامــعــة  كــل  فــي 
من  اأمكن  ما  بتنفيذ  الردنية  التعليمية  الموؤ�س�سات  وقيام 
الب�سرية  الـــمـــوارد  لتنمية  الــوطــنــيــة  ال�ــســتــراتــيــجــيــة  بــنــود 
الهتمام  جانب  الى  والعالي،  العام  التعليم  م�ستوى  لرفع 

ا�سحاب  العلمي ودعمه وت�سكيل لجنة وطنية من  بالبحث 
جائحة  تجربة  من  الم�ستفادة  الدرو�س  لبيان  الخت�سا�س 
ان�ساء  الــى  ا�سافة  و�سيا�سيا،  واقت�ساديا  اجتماعيا  كــورونــا 
بعد في كل من  التعليم عن  بتكنولوجيا  وحدة متخ�س�سة 
الت�سريعات  لو�سع  العالي  التعليم  ووزارة  التربية  وزارة 

الناظمة لهذا التعليم واإدارته.

العمل والتنمية
اما لجنة العمل والتنمية فدعت الى توجيه ح�ساب �سندوق 
همة وطن لدعم الإنتاج ال�سناعي والزراعي الهادف لتحقيق 
الكتفاء الذاتي والت�سدير، وتخفي�س ال�سرائب والجمارك 
في  الفائدة  ن�سبة  وتخفي�س  بالمئة   50 عن  تقل  ل  بن�سبه 
البنوك لأدنى م�ستوى 2 بالمئة وت�سهيل ال�سروط للح�سول 
والأفــراد  الخا�س  القطاع  ت�سجيع  اأجــل  من  القرو�س  على 
للح�سول على التمويل للم�سروعات ال�سغيرة، وال�ستمرار 
الت�سديد  مع  طاقاتها  بكامل  القت�سادية  القطاعات  بفتح 
و�سول  وت�سهيل  الوقاية،  بــاإجــراءات  اللــتــزام  �سرورة  على 
فترة  تمديد  مــع  لــهــا،  الم�سرح  القطاعات  لكل  العاملين 
ال�سماح بالحركة الى ال�ساعة العا�سرة ليال للقطاعات التي 
لجنة  تو�سيات  ت�سمنت  كما  ذلــك.  عملها  طبيعة  يتطلب 
الالزمة  والحوافز  الأردني  للمنتج  الأولوية  اإعطاء  العمل، 
لتطويره ورفع تناف�سيته، وتقديم البنك المركزي تمويال 
وغيرها  الــالزمــة  والماكينات  الآلت  �سراء  لدعم  مبا�سرا 
لل�سناعات  الت�سغيل  ودعــم  وكميته،  المنتج  م�ستوى  لرفع 

الأردنية وفتح مكاتب ت�سويقية في دول العالم.

الزراعة والبيئة
النظر  اإعــادة  على  والبيئة  الزراعة  لجنة  تو�سيات  و�سددت 
خطة  وتعديل  الزراعية  للتنمية  الوطنية  بال�ستراتيجية 
العمل التنفيذية من قبل وزارة الزراعة، والتوجه الى زراعة 
للزراعة،  المياه  با�ستخدام  حديثة  طــرق  وادخــال  الحبوب 
وال�سادرات  والت�سويق  الزراعي  الت�سنيع  م�سروعات  ودعم 
والتحول للزراعة الذكية، وانتاج البذور والتقاوي و�سناعة 
الزراعية  العمالة  الزراعية وتطوير واقع  ال�سمدة والمواد 
وتطوير  والجافة  الخ�سراء  العــالف  انتاج  في  والتو�سع 
واعــادة  التطبيقية  البحوث  على  والتركيز  بيانات  قــاعــدة 
زراعة  غرفة  اإن�ساء  عن  ف�سال  الزراعية،  بالقرو�س  النظر 
واإعالمية  تلفزيونية  وبرامج  الأعمال  ريــادة  وتبني  الأردن 
بــمــجــال الــقــطــاع الـــزراعـــي، واإنــ�ــســاء بــنــك الـــغـــذاء الأردنــــي 
بقانون  النظر  واإعــادة  المنتجات،  الفائ�س في  للتعامل مع 

�سندوق المخاطر الزراعية وم�سادر تمويله.

ال�صياحة
حتى  تــام  ب�سكل  ال�سياحة  توقف  ال�سياحة  لجنة  وتوقعت 
نهاية اآب المقبل، وعودة متوا�سعة حتى نهاية اآذار المقبل، 
ني�سان  ابتداء من  الثالثة  المرحلة  الحكم على  �سيتم  فيما 

2021 في �سوء تطورات الو�ساع العالمية في حينه.
واقترحت اللجنة تاأجيل اي دفعات م�ستحقة حالياً او خالل 
هذا العام على المن�ساآت ال�سياحية والم�ستثمرين والعاملين 
فيها، واإعفاء كامل او تخفي�س من ن�سبة �سريبة المبيعات، 
لنهاية  ال�سياحي  الــقــطــاع  فــي  العاملين  رواتـــب  وت�سديد 
الجتماعي  ال�سمان  موؤ�س�سة  قبل  مــن  القـــل  على  الــعــام 
وفــق الــقــانــون واأوامــــر الــدفــاع ذات الــعــالقــة، واعــفــاء كامل 
والــمــاء  الــكــهــربــاء  عــلــى  المترتبة  الحكومية  الــر�ــســوم  مــن 
�سركات  دعــم  مــع  ال�سياحية،  للمن�ساآت  العامة  والــخــدمــات 

مــالــي مبا�سر  دعـــم  تــاأمــيــن  المحلية مــن خـــالل  الــطــيــران 
وتوفير قرو�س بدون فائدة ولمدة �سداد ل تقل عن خم�س 

�سنوات.
قليلة  بفوائد  القرو�س  منح  الى  ال�سياحة  لجنة  دعت  كما 
ودعــم  ال�سياحية،  للمن�ساآت  �ــســنــوات   5 عــن  تقل  ل  ولــمــدة 
الأردن  نجاح  مــن  ال�ستفادة  خــالل  مــن  ال�سياحي  القطاع 
باحتواء فيرو�س كورونا وكيفية التعامل به وتعزيز مكانته 
الت�سويق  عــن  ف�سال  الــعــالجــيــة،  لل�سياحة  مهم  كمق�سد 
والترويج للمواقع ال�سياحية بالمملكة واهمها البحر الميت 
الجغرافي  وموقعه  غنية  طبيعية  معادن  من  يحتويه  لما 
الفريد من نوعه، وان يتيح لل�سائح ال�سترخاء والتمتع بعد 
الحكومية  القطاعات  العالمية، وتكاتف جميع  الأزمة  هذه 
والخا�سة لدعم قطاع ال�سياحة ومحاولة اإعادة الأمور الى 

ن�سابها بهذا القطاع.

المياه والري
وطــالــبــت تــو�ــســيــات لــجــنــة الــمــيــاه والـــــري، بـــزيـــادة كميات 
ا�ستغالل  ذلك  الزراعي، ومن  المتوفرة لال�ستغالل  المياه 
وا�ست�سالح  محتملة(،  بملوحة  )المالحة  الم�سو�س  المياه 
التي  النباتات  وزراعــة  التحلية،  عن  الناتجة  البراين  مياه 
المالحة  الجوفية  الخزانات  الى  ا�سافة  الملوحة،  تتحمل 
التي يمكن ا�ستغاللها، وتعظيم المردود من الزراعات كافة 
بتقليل كلف المدخالت وتعظيم القيمة الم�سافة المحلية 
في هذه المدخالت، والنتباه لالإنتاج الحيواني من لحوم 
المياه  لنوعية  تربيتها  منا�سب  واأ�ــســمــاك  وبي�ساء  حــمــراء 
والـــغـــذاء مــتــدنــي الــكــلــفــة، والــتــركــيــز عــلــى زراعــــة الأعـــالف 
ال�سهباء  المياه  ا�ستعمال  وتطوير  وم�ستقاته،  التبن  وجني 
)العادمة( واعتبارها جزءاً هاماً من الموارد المائية، حيث 

�سلكنا ذلك الم�سار منذ 1968.
الخ�سراء  الــمــيــاه  ل�ستغالل  النــتــبــاه  اإلـــى  اللجنة  ودعـــت 
بتوفير  الأمــطــار  مياه  من  المت�سكلة  التربة  رطوبة  وهــي 
الــحــوافــز لـــزراعـــة الأرا�ـــســـي الــبــعــلــيــة عــن طــريــق تكييف 
الزراعة  ممار�سات  تطوير  جانب  الى  الــزراعــي،  الإقــرا�ــس 
اأهمية  واإعطاء  فيها،  العاملين  بتدريب  والعناية  بالمكننة 
وتنظيم  والإر�ـــســـاد،  التطبيقي  الــزراعــي  للبحث  منا�سبة 
وت�سجيع  وت�سديرياً  محلياً  الــزراعــي  الت�سويق  وتطوير 

بالإنتاج  الغذائي  المخزون  ر�سيد  وزيــادة  بعقود،  الزراعة 
الـــزراعـــي الــمــحــلــي، والـــمـــوازنـــة بــيــن كــلــف مــ�ــســاريــع مــيــاه 
النا�س  قـــدرة  وبــيــن  والــتــوزيــع(  والــنــقــل  )التحلية  الــ�ــســرب 
العامة،  الخدمات  لجنة  تو�سيات  ودعــت  مواجهتها.  على 
تخطي  على  لم�ساعدتها  للبلديات  مالي  دعــم  تاأمين  اإلــى 
الأزمــــــة لــالأ�ــســهــر نــيــ�ــســان واأيــــــار وحــــزيــــران عــلــى الأقــــل، 
الفترة  هــذه  خــالل  البلديات  تح�سيل  مـــوارد  جفت  حيث 
ازماتها  تعّمق  مالية  اأزمـــات  البلديات  �ستواجه  وبالتالي 
ال�سابقة، وتوفير قرو�س لقطاع النقل بدون فوائد لغايات 
وان  ال�سرورية  الأجــهــزة  و�سيانة  بالموظفين  الحتفاظ 
واعفاء  �سنوات،  خم�س  عــن  تقل  ل  مــدة  بعد  �سدادها  يتم 
للمطارات  والأر�سيات  كافة  الر�سوم  من  الطيران  �سركات 

وال�سرائب لنهاية هذا العام.
اما فيما يتعلق بقطاع الإن�ساءات، فاقترحت اللجنة توجيه 
بالن�سبة   9 رقــم  الــدفــاع  امــر  لتنفيذ  الجتماعي  ال�سمان 
من  يمثله  بما  القطاع  هــذا  �سمن  والعاملين  للموظفين 
و�سركات  مــقــاولت  و�ــســركــات  ا�ست�سارية  هند�سية  �ــســركــات 
الم�ستحقات  وت�سديد  والمحاجر،  والك�سارات  البناء  مــواد 
الــمــطــلــوبــة عــلــيــهــا لــقــطــاع الإنـــ�ـــســـاءات عــمــومــاً مـــن خــالل 
الأ�سغال  وزارة  فــي  العمل  وقيد  المطروحة  الم�سروعات 

العامة وال�سكان وباقي الوزارات المعنية.

الطاقة
ا�سعار  تخفي�س  عــدم  الــطــاقــة،  لجنة  تو�سيات  وت�سمنت 
القطاع  يــواجــه  تحد  اكــبــر  ومــواجــهــة  النفطية  الم�ستقات 
تتجاوز  �سوف  التي  خ�سائره  هو  العام  هــذا  في  الكهربائي 
خم�سمئة مليون دينار، والتوقف حالياً عن ادخال م�سروعات 
المالي  لتاأثيرها  الكهربائي،  النظام  في  المتجددة  للطاقة 
حول  التفاو�س  اعـــادة  مــع  الكهرباء،  قطاع  على  وال�سلبي 
اتفاقيات التوليد الم�ستقل الظالمة بحق المملكة وتحملها 
ا�ستالم  تاأخير  وجــوب  عن  ف�سال  الماليين،  مئات  �سنوياً 
م�سروع ال�سخر الزيتي خالل العام الحالي والذي �سيزيد 

الأعباء المالية ولي�س له داع فني.

الحريات العامة
العامة، على المحافظة  وا�ستملت تو�سيات لجنة الحريات 
وتي�سير  وت�سهيل  بالفيرو�س،  الم�سابين  خ�سو�سية  على 
المحافظات  فــي  وخ�سو�ساً  بالمحاكم  التقا�سي  عمليات 
الى  الــمــراأة  لجنة  دعــت  بينما  النائية،  والأمــاكــن  البعيدة 
ايجاد خطة ت�سمن بقاء وجود المراأة في �سوق العمل، وان 
تكفل الدولة للن�ساء من مختلف الفئات العمرية الم�ساواة 
واعتماد  الجتماعية،  الحماية  خــدمــات  اإلــى  الو�سول  فــي 
اإلى حمايتهّن من الوقوع في براثن الفقر  �سيا�سات تهدف 
وحماية العامالت في القطاع غير الر�سمي، ودعم ال�سركات 
الــنــ�ــســوّيــة الــ�ــســغــيــرة والــمــتــو�ــســطــة الــعــامــلــة فـــي الــقــطــاع 
ر�سائل  تبث  اإعالمية  خطة  وايــجــاد  وال�سناعي،  التجاري 
الأ�سري  العنف  الذي يح�س على  الخطاب  تكافح  اإعالمية 
الجهات  مع  والتن�سيق  خا�س،  ب�سكل  الن�ساء  و�سد  عموما 
المعنية لإيجاد برامج للمراأة في القطاعات غير المنظمة، 
والتن�سيق مع موؤ�س�سة ال�سمان الجتماعي لكيفية توظيف 
بت�سجيل  اولوية  باإعطاء  المبادرة  واخــذ  المومة  �سندوق 
الــنــ�ــســاء الــمــتــعــطــالت عـــن الــعــمــل بــالــ�ــســمــان الجــتــمــاعــي 
والمنت�سبات  الرعائية  العــمــال  فــي  العامالت  وخ�سو�سا 

لالأعمال ال�سغيرة.
ال�سبابي  الوطني  والحوار  الثقافة  لجنتي  تو�سيات  ودعت 
منهم  وال�ستفادة  العمل  نحو  ال�سباب  طاقات  توجيه  الــى 
المبادرات  بتنظيم  ت�سهم  وطنية  خطه  وايجاد  بال�سراكة، 
موؤ�س�سي،  ب�سكل  الردنــي  ال�سباب  لدى  التطوعية  الفردية 
التطوعي،  للعمل  الناظمة  والت�سريعات  القوانين  وتطوير 
دورات  بعقد  ال�سبابية  والجهات  الموؤ�س�سات  مع  والتن�سيق 
ـــــس عــمــل عـــن بــعــد لــلــ�ــســبــاب بـــهـــدف تــنــمــيــة قــدراتــهــم  وور�
منهم  لال�ستفادة  والعملية  العلمية  ال�سخ�سية  ومهاراتهم 
وايجاد  الإلكترونية،  الــحــوارات  وعقد  المجتمع،  بناء  في 
ادارة  الــيــات  عــن  الــ�ــســبــاب  بتثقيف  ت�سهم  ا�ــســتــراتــيــجــيــات 
من�سة  وايــجــاد  بالحمالت،  تقوم  تطوعية  وفــرق  الزمـــات، 
اإلــى  للو�سول  الأردنــــي  لل�سباب  الفر�سة  تتيح  اإلكترونية 

جميع فر�س الم�ساركة في الخدمة المتاحة.

عمان - الراأي

قال وزير الدولة ل�سوؤون الإعالم اأمجد عودة الع�سايلة 
رئي�س  برئا�سة  ناق�س خــالل جل�سة  الـــوزراء  اإن مجل�س 
الأعمال  ا�ستئناف  اآلــّيــة  الــــرّزاز،  عمر  الدكتور  الـــوزراء 
التي تعّطلت ب�سبب كورونا، و�سبل دعم القطاعات التي 

ت�سّررت خالل ال�سهور الما�سية.
رئا�سة  دار  فــي  اإيــجــاز �سحفي  الع�سايلة خــالل  واأ�ــســار 
اأن وزيـــرة ال�سياحة والآثـــار قدمت خالل  اإلــى  الـــوزراء 
والمقترحات  التو�سيات  مــن  حــزمــة  المجل�س  جل�سة 
بالقطاع  لحقت  الــتــي  الأ�ـــســـرار  مــن  التخفيف  بــهــدف 
الت�سهيالت  لدعم  اآلــّيــة  اإيــجــاد  ت�سّمنت  اإذ  ال�سياحي، 
وتاأمين ال�سيولة لهذا القطاع، ومعالجة ال�سرر الواقع 

على العمالة.
كــمــا تــ�ــســّمــنــت الــمــقــتــرحــات والــتــو�ــســيــات الــتــجــهــيــزات 
لن�ساطها  الــداخــلــّيــة  الــ�ــســيــاحــة  الــمــطــلــوبــة ل�ــســتــعــادة 
تدريجّياً، و�سيتّم الإعالن عن القرارات المتعّلقة بهذا 
الخ�سو�س الأ�سبوع المقبل، وذلك بعد ا�ستكمال بع�س 

الإجراءات القانونّية والإدارّية المرتبطة بها.
واّطلع مجل�س الوزراء -بح�سب الع�سايلة- على تقرير 
عــمــل لــجــنــة درا�ـــســـة طــلــبــات الــحــ�ــســول عــلــى الــتــمــويــل 
الأجنبي، التي توّقف عملها مع بداية اأزمة كورونا لمّدة 

�سهر تقريباً.
ا�ستاأنفت عملها  اللجنة  اأّن  اأكــد  التقرير  اأن  اإلــى  واأ�سار 
 ،27/4/2020 تاريخ  منذ  المرئي،  الت�سال  تقنّية  عبر 
الم�ساريع،  مــن  عــدد  على  الــــوزراء  وافـــق مجل�س  وقــد 
للحّد  اإيجابي  اأثر  ذات  تكون  اأن  لها  المتوّقع  خ�سو�ساً 
من اآثار كورونا، بالإ�سافة اإلى الم�ساريع التي ُتدفع من 
خاللها رواتب بع�س العاملين في موؤ�ّس�سات المجتمع 

المدني والمنّظمات.
اأن وزير ال�سحة قدم لمجل�س  اإلى  الع�سايلة  اأ�سار  كما 
لالأوبئة حول  الوطنّية  اللجنة  با�سم  تو�سيات  الــوزراء 
مواعيد الفتح التدريجي لبع�س القطاعات، والمن�ساآت، 
والمرافق العاّمة، والم�ساجد والكنائ�س، ودور الح�سانة 

وقائّية  اإجــــراءات  ووفــق  مختلفة،  وبمواعيد  وغيرها، 
قيد  التو�سيات  اأن  مــوؤكــداً  الــعــاّمــة؛  ال�سالمة  ت�سمن 
في  قـــرارات  ب�سيغة  عنها  و�سيعلن  والنقا�س،  الدرا�سة 

اأقرب وقت.
ونّوه وزير الدولة ل�سوؤون الإعالم اإلى قرار فر�س حظر 
الجمعة  يــوم  المملكة  اأنحاء  مختلف  في  �سامل  تجّول 
تطبيقها  تــّم  التي  الآلــّيــة  وبنف�س   29/5/2020 المقبل 
لو�سائل  ا�ستثناءات  منح  �سيتّم  اأنــه  اإلــى  واأ�ــســار  �سابقاً. 
خالل  ال�ستمرار  عملها  طبيعة  تتطلب  التي  الإعـــالم 
الإعــالم  هيئة  �ستقوم  اإذ  ال�سامل،  التجّول  حظر  فترة 
الإعـــالم،  و�سائل  لممثلي  التقديم  اآلــّيــة  فيه  يح  بتو�سّ

وكذلك اآلّية منح ال�ستثناءات.
بال�ستف�سارات حول موعد  »نولي جّل الهتمام  وقــال: 
فــتــح الــمــ�ــســاجــد والــكــنــائــ�ــس، والــمــطــالــبــات بــفــتــح دور 
الح�سانة، والموؤ�س�سات التعليمّية، والأندية الريا�سّية، 

والمطاعم والمقاهي وغيرها من المن�ساآت«.
وجميع  الحكومة،  اأّن  ال�سدد  هــذا  في  الع�سايلة  واأكــد 
ال�سحّية  الأزمــة  بــاإدارة هذه  المعنية  الّدولة  موؤ�س�سات 
اإلــى  للتو�سل  منهجّية  اإلـــى  ت�ستند  الم�سبوقة،  غــيــر 
واإدارة  المواطنين  �سّحة  حماية  على  قـــادرة  قــــرارات 

القطاعات الحيوية.
اأنه ومنذ اليوم الأول للتعامل مع هذه الأزمة  واأو�سح 
ا�ستندت الحكومة اإلى خارطة طريق تتدّرج بح�سبها في 
اإلى النفتاح  الإجــراءات من م�ستوى الإغــالق ال�سامل 
الكامل، اإ�سافة اإلى المتابعة الم�ستمرة لإجراءات الدول 

الأخرى لال�ستفادة من الإيجابيات وتفادي الأخطاء.
وبـــّيـــن الــعــ�ــســايــلــة اأن خـــارطـــة الــطــريــق لــلــتــعــامــل مع 
اإلى م�سفوفة متكاملة من  اليوم م�ستندة  باتت  الوباء 
م�ستوى  تحكم  التي  والمعايير  المتدِرّجة،  الإجـــراءات 
الــتــعــامــل مــعــه، مــ�ــســيــراً اإلــــى اأن هـــذه الــمــ�ــســفــوفــة تــّم 
تطويرها بالعتماد على درا�سات ونماذج عالمّية لإدارة 
اأزمة كورونا مع مراعاة ال�سياق الأردني وخ�سو�سيته؛ 
اقت�سادّية  ومــدخــالت  علمّية  اأ�س�س  على  مبنّية  وهــي 

واجتماعّية و�سحّية.

واأ�ساف: اإن م�سفوفة اإجراءات التعامل مع اأزمة كورونا 
هي التي تحكم فتح القطاعات وعودتها واإغالقها اأي�ساً، 
لفــتــا اإلـــى اأنـــه فــي حــال دعــت الحالة الــوبــائــّيــة للعودة 
لــالإغــالقــات، وهــي تت�سمن طيفاً مــن الإجــــراءات يتّم 
الوبائية:  الحالة  تغّير  يواكب  وبما  بمرونة،  اعتمادها 

تح�ّسناً اأو تراجعاً.
مــراحــل  خــمــ�ــس  تت�سمن  الــمــ�ــســفــوفــة  اأن  اإلــــى  ـــار  واأ�ـــس
مـــتـــدِرّجـــة مـــن اإجــــــــراءات الــتــعــامــل مـــع الأزمــــــة وفــتــح 
على  الإجــــراءات  وتــتــوزع  الت�سغيل؛  واإعــــادة  القطاعات 
ال�سامل،  الإغــــالق  بــيــن  مــا  تــتــراوح  م�ستويات  خم�سة 

والفتح الكامل للقطاعات.
واأو�سح اأن النتقال المتدرج بين هذه المراحل يعتمد 
على موؤ�ّسرات مرتبطة بالحالة الوبائّية الوطنّية، وعلى 
م�ستوى المحافظة، ومعايير �سحّية اأخرى، بالإ�سافة 
تّم  وقــد  ون�ساطاتها،  القطاعات  بع�س  خ�سو�سّية  اإلــى 
واأولوّيتها في  اأهميتها  اإلى  بالنظر  الن�ساطات  ت�سنيف 
المجموعة  التالية:  المجموعات  �سمن  للعمل  العودة 
الأولـــــى وتــ�ــســمــل الــنــ�ــســاطــات القــتــ�ــســادّيــة الأ�ــســا�ــســّيــة 
الن�ساطات  الثانية وت�سمل  والمجموعة  الحياة،  لإدامــة 
الــمــهــّمــة لــكــن يــمــكــن وقــفــهــا بــ�ــســكــل مـــوؤقـــت ومـــطـــّول 
طبيعة  ذات  ن�ساطات  وهي  الثالثة  والمجموعة  ن�سبّياً، 

اجتماعية.
واأ�ساف: وعلى �سبيل المثال فمن المعايير التي تحكم 
لإدامــة  اأهمّيته  مــدى  مــحــدد:  اقت�سادي  ن�ساط  عــودة 
المحلي  الناتج  في  م�ساهمته  ومــدى  اليومّية،  الحياة 
الإجمالي، وحجم القوى العاملة فيه، وحجم �سادراته 
الأبعاد  عن  بمعزل  ا�ستئنافه  اإمكانية  ومــدى  الموؤكدة، 
الدولّية، ومدى خطورته ال�سحية من حيث بيئة العمل 

واإن كان فيها تقارب واكتظاظ.
واأكد الع�سايلة اأّن عودة القطاعات والن�ساطات مرتبطة 
على  المحلية  الإ�ــســابــات  عــدد  مثل  الوبائّية،  بالحالة 
مدى اأ�سبوع، ون�سبة عدد الفحو�سات، وحالت ال�سفاء، 
ال�سحية،  للمنظومة  ال�ستيعابية  والطاقة  والــوفــاة، 

»وهي ل تعتمد على موعد زمني افترا�سي محدد«.

معاجلة ق�صية ال�صحف الورقية 
وماأ�ص�صة عمل املواقع اللكرتونية 

وتطوير حمتواها
انتظام الدرا�صة اجلامعية يف حزيران 

وامكانية الغاء الف�صل ال�صيفي
توجيه ح�صاب �صندوق همة وطن 
لدعم الإنتاج ال�صناعي والزراعي

منح قرو�ض للمن�صاآت ال�صياحية 
بفوائد قليلة ملدة ل تقل عن 5 �صنوات

اعادة التفاو�ض حول اتفاقيات 
التوليد امل�صتقل الظاملة بحق اململكة

عدم تخفي�ض ا�صعار امل�صتقات النفطية
اعفاء �صركات الطريان من الر�صوم 

كافة والأر�صيات للمطارات وال�صرائب 
لنهاية هذا العام

7 حالت �صفاء وت�صجيل اإ�صابتين بكورونا
وزير الصحة: المعلومات الخاطئة تستخف 

بالعقول وتربك المشهد الطبي

عمان - الراأي

حالتي  ت�سجيل  �سعد جابر،  الدكتور  ال�سحة  وزير  اأعلن 
اإجــمــالــي  ليرتفع  الأردن  فــي  كــورونــا  بــفــيــرو�ــس  اإ�ــســابــة 

الإ�سابات منذ بدء تف�سي الوباء اإلى 720.
لالأمن  الوطني  المركز  في  اإيجاز �سحفي  واأ�سار خالل 
تعودان  الإ�ــســابــة  اأن حالتي  اإلــى  امــ�ــس،  الأزمــــات،  واإدارة 
ل�سائق اأردني على حدود العمري، واأخرى لطفلة عمرها 
م�ست�سفى  في  والديها  مع  مــوجــودة  ال�سنة  ون�سف  �سنة 
الأمير حمزة، حيث كان والداها قد اأدخال اإلى الم�ست�سفى 
الثانية  وللمرة  ام�س  للطفلة  فح�س  واأجــري  اأم�س  اأول 

ليتبين اإ�سابتها بالفيرو�س وهي بحالة جيدة.
ليرتفع  ام�س  �سفاء  حــالت   7 ت�سجيل  جــابــر،  اأعــلــن  كما 

اإجمالي عدد الُمتعافين اإلى 486.
اآلف  اأجرت ام�س حوالي 3  اأن الفرق الطبية  اإلى  واأ�سار 
مناطق  جميع  فــي  كــورونــا  عــن  للك�سف  مخبري  فح�س 
المملكة، موؤكداً اأنها �ستعود اإلى الزيادة في اأخذ العينات.

الكثير من  تـــداول  اأنــه يجري  اإلــى  ال�سحة  وزيــر  ولفت 
التوا�سل  و�سائل  على  والُمربكة  الخاطئة  المعلومات 
الُبعد  كل  بعيدة  وهي  علمياً،  م�سمى  تحمل  الجتماعي 
عــن اأي مــحــتــوى علمي مــثــل اكــتــ�ــســاف عـــالج نــاجــع في 
باأنه قد توفي في هذه الدولة اأم�س  اإحــدى الــدول علماً 

29 �سخ�ساً ب�سبب المر�س.
ال�سحة،  وزير  بح�سب  المغلوطة،  المعلومات  هذه  ومن 
اأن هذا الوباء لي�س فيرو�ساً واإنما بكتيريا ومجرد تخثر 
ولم  تماماً  ال�سحة  عار عن  الكالم  اأن هذا  موؤكداً  للدم، 

ي�سدر عن اأي م�سدر طبي.

باأنه ل يوجد فيرو�س، ونحن  البع�س ي�سكك  »اإن  وقــال، 
جرى  مثلما  عالمياً  تحليله  وجــرى  موجود  باأنه  نقول 
تحليل الفيرو�س الموجود في الأردن ونعرف تركيبته«، 
م�ستغرباً من بع�س الأقاويل بـ"اإن اللقاح �سيحتوي على 
وهذا  غيره  اأو  عقولنا  على  لل�سيطرة  النانوتكنولوجي 

ي�ستخف بعقول الأردنيين ويربك الم�سهد الطبي«.
واأ�ساف »هذه الأقاويل ت�سلبنا ت�سحياتنا والتزامنا لمدة 
3 اأ�سهر في بيوتنا وهذا ال�سبب الذي جعل اأرقامنا قليلة 
ومجموع الحالت لدينا اأقل مما ي�سجل في العديد من 
يوؤمن  ل  البع�س  »ربما  وقــال،  واحــد«.  بيوم  العالم  دول 
لدينا  الإ�ــســابــات  عــدد  لقلة  نــظــراً  مــوجــود  الفيرو�س  اأن 
ولكنه موجود ويفتك بالعالم واأن تقارير منظمة ال�سحة 
الخطر  زال  ول  خطير  الــفــيــرو�ــس  اأن  تــوؤكــد  الــعــالــمــيــة 
الكمامة  وا�ستخدام  الج�سدي  التباعد  واأن  بنا  محدقا 
وغ�سل الأيدي وعدم الختالط هو الذي يحمينا ويحمي 

الوطن«.
لجنة  لتو�سيات  بالن�سبة  »اأمـــا  ال�سحة  وزيـــر  واأ�ــســاف 
الأوبئة، التي نجل ونحترم فقد ت�ساركنا منذ اليوم الأول 
في هذا الجهد وجميعهم اأخ�سائيون في علم الوبائيات 
ودولية  واإقليمية  محلية  �سمعة  ولهم  جامعات  واأ�ساتذة 
اللجنة  تو�سيات  اأن  اإلــى  واأ�ــســار  بــيــد«.  يــدا  نعمل  ونحن 
تجري درا�ستها وحتى ت�سل اإلى التنفيذ تمر بعدة مراحل 
منها تطبيق المعايير ال�سحية، التي تحمي المواطنين 
اأمــام  التو�سيات  هــذه  وتو�سع  تنفيذها،  واآلية  واإمكانية 
اأ�ــســحــاب الـــقـــرار لــيــجــري اتــخــاذ الـــقـــرار بــعــد ا�ستيفاء 
المواطنين،  وتحمي  تحمينا  التي  لل�سروط  التو�سيات 

موؤكداً اأن هذا عمل موؤ�س�سي متكامل نقوم به جميعاً.

عمان - بترا

اأن تو�سيات  العالي والبحث العلمي،  التعليم  اأكــدت وزارة 
تتعلق  التي  الأعــيــان  مجل�س  في  والتعليم  التربية  لجنة 
بالتعليم الجامعي والتعليم عن ُبعد )التعليم الإلكتروني( 
 /2019 الثاني  الــدرا�ــســي  للف�سل  النهائية  والمــتــحــانــات 

2020 قديمة وعمرها اأكثر من �سهرين.
اأمــر  التو�سيات �ــســدرت قبل  اأن هــذه  الــــوزارة  واأو�ــســحــت 
الدفاع رقم 7، وهي تو�سيات غير ملزمة للوزارة كما �سرح 
بذلك رئي�س لجنة التربية والتعليم في مجل�س الدكتور 
وجيه عوي�س وقد تجاوزها الزمن بعد �سدور اأمر الدفاع 
الف�سل  فــي  اإلكترونياً  ُبعد  عــن  التدري�س  واإنــهــاء   7 رقــم 

اإلكترونياً.  النهائية  المتحانات  وبــدء  الثاني  الــدرا�ــســي 
واأكدت الوزارة اأن الف�سل الدرا�سي ال�سيفي �سيبداأ بموعده 
وح�سب التقويم الجامعي المعلن من قبل الجامعات على 
اأن يتم التدري�س في الحرم الجامعي اإذا �سمحت الظروف 
التدري�س  ف�سيكون  ت�سمح  لــم  اإذا  اأمـــا  بــذلــك،  ال�سحية 

والمتحانات في الف�سل ال�سيفي اإلكترونياً كذلك.

التعليم العالي: توصيات األعيان قديمة
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خيارات داعمة لمواجهة سياسة إسرائيل بضم أراض فلسطينية
كتب - ماجد االمير

والبرلمانية  ال�سيا�سية  الو���س��اط  تن�سغل 
وال���ح���زب���ي���ة وح���ت���ى ال�����س��ع��ب��ي��ة ب��ال��خ��ي��ارات 
لمواجهة  والعربية  والفل�سطينية  الردنية 
خ���ط���ة رئ���ي�������س ال���ح���ك���وم���ة ال����س���رائ���ي���ل���ي���ة 
ب��ن��ي��ام��ي��ن ن��ت��ان��ي��اه��و ب�����س��م ال��م�����س��ت��وط��ن��ات 

وغور الردن.
ال�������س���وؤال ال�����ذي ي�����س��غ��ل ب����ال ال�����س��ي��ا���س��ي��ي��ن 
والم�سوؤولين هو ما العمل لمواجهة ال�سم 
واف�����س��ال م��خ��ط��ط الح���ت���ال ال�����س��ه��ي��ون��ي 

الفل�سطينية. الر�س  ب�سرقة 
ال�سرائيلية  للحكومة  العدوانية  ال�سيا�سة 
ال�����ج�����دي�����دة ال����م����دع����وم����ة م�����ن ال���رئ���ي�������س 
الى  انحاز  ال��ذي  ترمب  دون��ال��د  الميركي 
الى  �ستوؤدي  المتطرف  ال�سهيوني  اليمين 
الح��ت��ال  بين  المنطقة  ف��ي  كبير  ���س��دام 

والردن وفل�سطين.
راف�������س  ق�����وي  م���وق���ف  ه���ن���اك  الردن  ف����ي 
ل��م��خ��ط��ط��ات ال�����س��ه��اي��ن��ة ي����ق����وده ج��ال��ة 
ايام  الذي وجه قبل  الثاني  الملك عبداهلل 
ر�سالة قوية لادارة الميركية ول�سرائيل 
الم�ستوطنات  ���س��م  خ��ط��وة  »ان  ج��وه��ره��ا 
بين  كبير  �سدام  الى  �ستوؤدي  الردن  وغور 
ذل��ك  يعتبر  ف����الردن  وا���س��رائ��ي��ل«،  الردن 
والم����ة  والردن  ف��ل�����س��ط��ي��ن  ع��ل��ى  ع���دوان���ا 
الدولي  للقانون  انتهاكا  وي�سكل  العربية 
المنطقة،  في  لل�سام  فر�سة  لي��ة  وانهاء 
اع���ان ح��رب  ال�����س��م بمثابة  ان خ��ط��وة  ب��ل 
والردن  فل�سطين  على  ا�سرائيل  قبل  من 
والدول العربية، فال�سم ينهي ما تبقى من 

المال بان�ساء دولة فل�سطينية مت�سلة.
ال��ق��رن  ب���داي���ة خ��ط��ة ���س��ف��ق��ة  م��ن��ذ  الردن 
ال��ت��ي اع��ل��ن��ه��ا ال��رئ��ي�����س الم��ي��رك��ي دون��ال��د 
ت��رم��ب ح�سم م��وق��ف��ه م��ب��ك��را ب��رف�����س ه��ذه 
ال�����س��ف��ق��ة وال��ع��م��ل ع��ل��ى اف�����س��ال��ه��ا وه���و ما 

اك�����ده ج���ال���ة ال��م��ل��ك ب����ال����اءات ال��ث��اث 
ول  البديل  للوطن  ول  للتوطين  )ل  وهي 
للتنازل عن اي �سبر في القد�س ال�سرقية( 
البو�سلة  الثاث  ال���اءات  ه��ذه  وا�سبحت 
الردنية  المواقف  ولكل  الردنية  لل�سيا�سة 
الفل�سطينية  ال��ق�����س��ي��ة  م���ع  ال��ت��ع��ام��ل  ف���ي 
ال��ق�����س��ي��ة  ب���ح���ل  م��ت��ع��ل��ق��ة  ط����روح����ات  واي 
ال��ف��ل�����س��ط��ي��ن��ي��ة وت���ح���ظ���ى ه�����ذه ال�������اءات 
الردن��ي  ال�سعب  وان  كامل،  اردن��ي  باجماع 
ي��ق��ف خ��ل��ف ج���ال���ة ال��م��ل��ك ف���ي م��واج��ه��ة 

وال�سرائيلية. الميركية  المخططات 
ال��م��وق��ف ال��م��ل��ك��ي ال��ق��وي ال��راف�����س ب��داي��ة 
ل�����س��ف��ق��ة ال���ق���رن ث���م الع�����ان ب����ان ال�����س��م 
ال��ى ���س��دام م��ع الردن منح زخما  ���س��ي��وؤدي 
والفل�سطينية  الردن���ي���ة  ل��ل��ت��ح��رك��ات  ق��وي��ا 
وحتى العربية لف�سال مخطط ال�سم، كما 
الد�ستورية  الموؤ�س�سات  م��ن  المطلوب  ان 
ان ت���رف���ع م���ن ادائ���ه���ا ب��ح��ي��ث ت��ت��ن��اغ��م مع 
لت�سكيل  وال��ق��وي��ة  الثابتة  الملك  م��واق��ف 
رافعة للموقف الردني في مواجهة ال�سم 
القرن  �سفقة  تت�سمنها  التي  والم�ساريع 

الميركية.
وان  ال��ع��ا���س��ف��ة  ع���ي���ن  ف����ي  ال����ي����وم  الردن 
ت���م���ت���ي���ن ال���ج���ب���ه���ة ال����داخ����ل����ي����ة وت���رت���ي���ب 
الول����وي����ات ال�����س��ي��ا���س��ي��ة ب��ات��ج��اه م��واج��ه��ة 
القد�س  وتهويد  بال�سم  الح��ت��ال  خطط 
ه���ي م�����س��ائ��ل ����س���روري���ة ل��ت��ق��وي��ة ال��م��وق��ف 
القرن،  ول�سفقة  لل�سم  الراف�س  الردن��ي 
ب���ل ان ت��ع��زي��ز ال���ح���ري���ات ال��ع��ام��ة وت��ع��زي��ز 
ق����ي����م ال����دي����م����ق����راط����ي����ة وال����ح����ف����اظ ع��ل��ى 
ال���وح���دة ال��وط��ن��ي��ة واح���ت���رام ال��م��وؤ���س�����س��ات 
المكا�سفة  ���س��ي��ا���س��ة  واع��ت��م��اد  ال��د���س��ت��وري��ة 
هما  �سيء  كل  في  وال�سفافية  والم�سارحة 
ال�سم،  مخطط  لف�سال  ل��اردن  �سمانات 
لن يحيد عنها،  التي  ثوابته  ف��الردن حدد 
وه����ي الن�������س���ح���اب ال���ك���ام���ل م���ن الرا����س���ي 

ع��ام  اح��ت��ل��ت  ال��ت��ي  وال��ع��رب��ي��ة  الفل�سطينية 
وعا�سمتها  فل�سطينية  دول��ة  وق��ي��ام   1967
ال���ق���د����س ال�������س���رق���ي���ة وع��������ودة ال��اج��ئ��ي��ن 
اخرجوا  التي  دي��اره��م  ال��ى  الفل�سطينيين 

منها وفق القرار الممي رقم 194.
اي�سا  ال��دول��ي  المجتمع  ب��ات��ج��اه  ال��ت��ح��رك 
ه���و م�����س��ار �����س����روري وخ���ا����س���ة ان ج��م��ي��ع 
المتحدة  ال��ولي��ات  با�ستثناء  ال��ع��ال��م  دول 
الم��ي��رك��ي��ة اع��ل��ن��ت م��ع��ار���س��ت��ه��ا ل��ل�����س��م ما 
ي��وف��ر غ��ط��اء دول���ي���ا ل��ل��ت��ح��رك��ات الردن���ي���ة 
الغاء  على  ا�سرائيل  لجبار  والفل�سطينية 
الردن،  وغور  الم�ستوطنات  ب�سم  خططها 
وه��ن��ا ف��ي ح���ال ن��ج��ح��ت ال��ج��ه��ود الردن��ي��ة 
وال��ف��ل�����س��ط��ي��ن��ي��ة ف��ي اج��ب��ار ا���س��رائ��ي��ل على 
ذلك  ف��ان  ال�سم  على خطوة  الق���دام  ع��دم 
يعني ان �سفقة القرن التي اعلنتها الدارة 

الميركية في طريقها الى الزوال.
ال��ج��ه��ود الردن���ي���ة ت��ن�����س��ب ع��ل��ى ال��ت��ح��ذي��ر 
ال�سرائيلية  الحكومة  �سيا�سة  خطورة  من 
ب�����س��م ارا������س م���ن ال�����س��ف��ة ال��غ��رب��ي��ة على 
وتح�سيد  العالمي  ال�سام  وعلى  المنطقة 
موقف دولي وخا�سة وان التحاد الوروبي 
���س��د خ���ط���وة ال�����س��م م���ن اج����ل م��ن��ع دول���ة 

الحتال من القيام بهذه الخطوة.
الفل�سطينية  وال�سيا�سة  الردنية  ال�سيا�سة 
حكومة  مخططات  مواجهة  في  موحدتان 
الح����ت����ال خ��ا���س��ة ب��ع��د ات���ف���اق ن��ت��ان��ي��اه��و 
وغ��ان��ت�����س ع��ل��ى ���س��م ال��م�����س��ت��وط��ن��ات وغ��ور 
تاأزيما  �ست�سهد  القادمة  فالمرحلة  الردن، 
ف��ي ع��اق��ات الردن م��ع ا���س��رائ��ي��ل ف��ي ظل 
على مخططاتها  الحتال  ا�سرار حكومة 
الردن  ان  اذ  القد�س،  وتهويد  ال�سم  تجاه 
ي��ق��ف ب��ك��ل ق���وة ���س��د الح��ت��ال و���س��د �سم 
ف��ال��م��وق��ف  الردن،  وغ����ور  ال��م�����س��ت��وط��ن��ات 
الردني يعتبر ال�سم عدوانا على فل�سطين 
ال�����س��م  م���واج���ه���ة  ي���ج���ب  ل���ذل���ك  والردن 

واف�������س���ال ه����ذه ال��خ��ط��وة ال��خ��ط��ي��رة ال��ت��ي 
�ستوؤدي الى قتل الدولة الفل�سطينية وقتل 

اية فر�سة لل�سام في ال�سرق الو�سط.
اعلن  عبا�س  محمود  الفل�سطيني  الرئي�س 
التحركات  اط��ار  في  قويا  موقفا  اي��ام  قبل 
الم�ستوطنات  �سم  لمواجهة  الفل�سطينية 
م��ع  الت���ف���اق���ي���ات  ك����ل  ب�����ان  الردن  وغ������ور 
التن�سيق  ا�سرائيل ا�سبحت ملغية بما فيها 
التي  التفاقيات  كل  ان  اعلن  كما   ، المني 
وقعتها الحكومة الفل�سطينية مع الوليات 
ان  ب��ل  ملغية،  اي�سا  الم��ي��رك��ي��ة  المتحدة 
الح��ت��ال  اب��ل��غ��ت  الفل�سطينية  ال��ح��ك��وم��ة 
ال����س���رائ���ي���ل���ي ب���وق���ف ال��ت��ن�����س��ي��ق الم���ن���ي 
ووق���ف ك��ل الت��ف��اق��ي��ات م��ع��ه، م��ا ي��ع��ن��ي ان 
لديها خطة  �سيكون  الفل�سطينية  الف�سائل 
وهذا  ال�سم  مخططات  لف�سال  ت�سعيدية 

يعني المواجهة اليومية مع الحتال.
القويان  والفل�سطيني  الردن���ي  الموقفان 
ب��ح��اج��ة ال���ى م��وق��ف ع��رب��ي داع����م وق���وي، 
تتطلب  ال��دول��ي  الموقف  م��ن  فال�ستفادة 
اي�����س��ا م��وق��ف��ا ق���وي���ا م���ن ج��ام��ع��ة ال����دول 
ال��ع��رب��ي��ة ف���ي م���واج���ه���ة ���س��ي��ا���س��ة ال�����س��م.، 
فالمطلوب عربيا توحيد المواقف وتقديم 
الم��ي��رك��ي��ة  الدارة  ام�����ام  م���وح���د  م���وق���ف 
�سد  ال�سهيونية  الحكومة  ع���دوان  وام���ام 
التطبيع  ا���س��ك��ال  ووق���ف  ال�����س��م،  ���س��ي��ا���س��ات 
والعلني  ال�سري  التوا�سل  ووق��ف  العربية 
الى  ي�سعون  ال��ذي  الحتال  م�سوؤولي  مع 
العاقات  ع��ن  الفل�سطيني  الم�سار  ف�سل 
مع الدول العربية، لذلك المطلوب عربيا 
هو دعم الموقف الردني والفل�سطيني في 
والتم�سك  وال�سم  القرن  �سفقة  مواجهة 
ب���ب���ن���ود ال����م����ب����ادرة ال���ع���رب���ي���ة ال���ت���ي ت��رب��ط 
الرا�سي  من  ا�سرائيل  بان�سحاب  التطبيع 
ال��دول��ة  ال��ت��ي اح��ت��ل��ت ع���ام 1967 واق���ام���ة 
ال�سرقية. القد�س  وعا�سمتها  الفل�سطينية 

بحث مطالب القطاع السياحي

سياحة البترا: نسبة اشغال المنشآت %0 
وتطالب بالدعم

البدء بتأهيل شارع البترا السياحي

ال تمديد لطلبات النقل الخارجي للمعلمين 
واإلداريين

عمان - �سيرين ال�سيد

ال�سياحة  وزي����رة  ان  م��ط��ل��ع  ���س��ي��اح��ي  م�����س��در  ق���ال 
جمعية  م��ع  ام�����س  اجتمعت  �سويكة  مجد  والآث����ار 
وك����اء م��ك��ات��ب ال�����س��ي��اح��ة وال�����س��ف��ر ل��ل��وق��وف على 

التحديات التي تواجه القطاع ب�سبب كورونا
مكاتب  اأن   $ ال��ى  ت�سريح  ف��ي  الم�سدر  وب��ي��ن 
ال�����س��ي��اح��ة وال�����س��ف��ر و���س��ع��ت ب��ع�����س ال��ت�����س��ورات 
وال��م��ط��ال��ب��ات اأم����ام ال���وزي���رة ع��ق��ب اغ����اق )700( 
مكتب �سياحي ابوابه منذ بداية اأزمة كورونا ووقف 

حركة الطيران.

ووعدت الوزيرة اع�ساء الجمعيات ال�سياحية اعادة 
عن  ال��رج��وع  وطالبتهم  ال��ق��ط��اع  اح��ت��ي��اج��ات  بحث 

ا�ستقالتهم الجماعية التي قدموها موؤخرا.
وك����ان روؤ����س���اء ج��م��ع��ي��ات ���س��ي��اح��ي��ة اأردن���ي���ة ق��دم��وا 
ا�سابيع  ا�ستقالتهم من رئا�سة جمعياتهم قبل عدة 
اأي  اإنهم يواجهونها دون  نتيجة الأزم��ة التي قالوا 
ال��ذي  وال�����س��رر  المن�ساآت  على  تعود  عملية  حلول 
الجمعيات  لروؤ�ساء  م�سترك  بيان  ووفق  بهم.  لحق 
اجل  م��ن  طويل  لوقت  بحاجة  ال�سياحة  قطاع  ان 
ال��ت��ع��اف��ي واإع�����ادة ال��م�����س��ار ال�����س��ي��اح��ي اإل����ى طريقه 

و�سمن المعدلت ال�سابقة.

البترا - زياد الطوي�سي

اأم�س  ال�سياحي  التنموي  البترا  اإقليم  �سلطة  اأعلنت 
الموؤدي  الرئي�سي  ال�سياحي  ال�سارع  تاأهيل  ب��دء  عن 
وذل��ك  الأث���ري���ة،  والمنطقة  ال��ب��ت��را  زوار  م��رك��ز  اإل���ى 
تداعيات  ب�سبب  ال�سياحة  ح��رك��ة  لتوقف  ا�ستغال 

فيرو�س كورونا.
�سليمان  المفو�سين  مفو�سي  مجل�س  رئي�س  وق��ال 
اأعمال التاأهيل  اإن ال�سلطة با�سرت بتنفيذ  الفرجات، 
ب��ع��د م��ن��ح ال��ت�����س��اري��ح ال���ازم���ة ل��ل��م��ق��اول، و�سيكون 

التاأهيل على عدة مراحل.
وت�����س��ت��م��ل ال��م��رح��ل��ة الأول�����ى م��ن ال��م�����س��روع بح�سب 
 – ال��ف��اح��ات  ج�سر  تقاطع  ت��اأه��ي��ل  على  ال��ف��رج��ات، 

القائمة  الأر���س��ف��ة  اإن�ساء  واإع���ادة  ال�سياحي،  ال�سارع 
وج�سم الطريق.

الت�سوهات  معالجة  �سيت�سمن  الم�سروع،  اأن  واأو�سح 
ال��ب�����س��ري��ة ف��ي ال��ط��ري��ق وت��ح��وي��ل اأع���م���دة ال��ك��ه��رب��اء 
�سركة  بالتن�سيق مع  اأر�سية  �سبكات  اإلى  والت�سالت 
التخفيف  الإعتبار  بعين  الأخ��ذ  الكهرباء، مع  توزيع 
من انقطاع التيار الكهربائي عن المن�ساآت ال�سياحية 

عند عودة ال�سياحة اإلى طبيعتها.
مع  ال�سياحي  لل�سارع  رب��ط  هناك  �سيكون  اأن��ه  وبين 
ال�سارع ال�سرياني الذي قاربت ال�سلطة على النتهاء 
�سيعمل على تخفيف  ما  قريباً،  و�سيكون جاهزاً  منه 
الأزمة المرورية في و�سط مدينة وادي مو�سى وعدم 

دخول الحافات لها.

عمان - بترا

الخارجي  النقل  طلبات  تقديم  موعد  اليوم  ينتهي 
والتعليم  التربية  وزارة  ف��ي  والإداري��ي��ن  للمعلمين 

للعام الدرا�سي 2020/2021.
والمالية  الدارية  لل�سوؤون  الوزارة  امين عام  وقالت 
لتمديد  نية  ل  ان��ه  ام�س،  قبيات  نجوى  الدكتورة 
من  الخام�س  في  ب��داأت  والتي  النقل  طلبات  تقديم 

�سهر ني�سان الما�سي.
ودع����ت ق��ب��ي��ات ال��م��ع��ل��م��ي��ن والداري����ي����ن ال��راغ��ب��ي��ن 
ب��ال��ن��ق��ل ال���خ���ارج���ي م��م��ن ل���م ي��ت��م��ك��ن��وا م���ن تعبئة 
النماذج الخا�سة بالنقل، اإلى المبادرة بتعبئتها قبل 

انتهاء الموعد المحدد.
ا���س��ت��ق��ب��ال  ق����ررت  ال��ت��رب��ي��ة وال��ت��ع��ل��ي��م  وك���ان���ت وزارة 

ال��ك��ت��رون��ي��ا، �سمن حزمة  ال��خ��ارج��ي  ال��ن��ق��ل  ط��ل��ب��ات 
ال��ت��ي تتبعها  الإج������راءات وال��خ��دم��ات الل��ك��ت��رون��ي��ة 
ف���ي ����س���وء الج���������راءات ال���وق���ائ���ي���ة ال���ت���ي ات��خ��ذت��ه��ا 
الرابط  على  كورونا  فيرو�س  مع  للتعامل  الحكومة 
http://apps.moe.gov.jo/app/( اللكتروني: 
Transferring/(، وذلك بعد اإقرار الأ�س�س الخا�سة 

الخارجي. بالنقل 
ت��وزي��ع طلبة  ط��ل��ب��ات  ا���س��ت��ق��ب��ال  ال���ي���وم،  ينتهي  ك��م��ا 
للعام  والمهنية  الأكاديمية  للفروع  العا�سر  ال�سف 
ال����وزارة من  ب��داأت��ه��ا  وال��ت��ي   ،2020/2021 ال��درا���س��ي 
http://apps.moe.( اللكتروني  ال��راب��ط  خ��ال 
في  وب���داأت   ،)/gov.jo/app/StudentsChoices
ال��خ��ام�����س ع�����س��ر م���ن ���س��ه��ر ن��ي�����س��ان ال��م��ا���س��ي، وف��ق 

المتبعة. الأ�س�س 

الصفدي يحذر من تداعيات ضم إسرائيل 
ألراض فلسطينية

فلسطين النيابية: ضم األغوار وأجزاء من الضفة 
عدوان سافر

عمان - الراأي

ا���س��ت��ع��ر���س وزي���ر ال��خ��ارج��ي��ة و���س��وؤون 
والمن�سق  ال�سفدي  اأيمن  المغتربين 
لعملية  ال��م��ت��ح��دة  ل���اأم���م  ال���خ���ا����س 
نيكولي  الأو�سط  ال�سرق  في  ال�سام 
م��ادي��ن��وف ام�����س، ال��ج��ه��ود ال��دول��ي��ة 
المبذولة للحوؤول دون تنفيذ اإ�سرائيل 
قرارها ب�سم اأرا�س فل�سطينية واإيجاد 
اأف�����ق لإط������اق م���ف���او����س���ات م��ب��ا���س��رة 
اأ�سا�س حل  على  ال�سراع  وفاعلة لحل 

الدولتين ووفق القانون الدولي.
واأط���ل���ع م���ادي���ن���وف ال�����س��ف��دي على 
ال���ت���ح���رك���ات ال���ت���ي ت���ق���وم ب���ه���ا الأم�����م 

ال��م��ت��ح��دة ل��ع��ق��د اج��ت��م��اع ل��ل��رب��اع��ي��ة 
من  ات��خ��اذه  يمكن  ما  لبحث  الدولية 
ال�سلمية.  العملية  لإن��ق��اذ  اإج�����راءات 
وو���س��ع ال�����س��ف��دي ال��م��ب��ع��وث الأم��م��ي 
ب�����س��ورة ال��ج��ه��ود والت�������س���الت ال��ت��ي 
ت���ق���وم ب��ه��ا ال��م��م��ل��ك��ة ل���ب���ل���ورة م��وق��ف 
دول����ي وا����س���ح وف���اع���ل ف���ي م��ن��ع ق���رار 
ال�����س��م واإح���ي���اء ج��ه��د دول����ي حقيقي 
اأ�سا�س  على  ال��دائ��م  ال�سام  لتحقيق 
حل الدولتين وفقا لقرارات ال�سرعية 
واأك���د  ال�����س��راع.  ل��ح��ل  �سبيا وح���ي���داً 
�سم  اأي  اأن  وم���ادي���ن���وف  ال�����س��ف��دي 
ا����س���رائ���ي���ل���ي لأرا������������س ف��ل�����س��ط��ي��ن��ي��ة 
الدولي  للقانون  خرقاً  يمثل  محتلة 

و���س��ي��ق��و���س ك���ل الأ���س�����س ال��ت��ي ق��ام��ت 
عليها العملية ال�سلمية.

وحذر ال�سفدي من التبعات الكارثية 
وا�ستقرار  اأمن  على  بال�سم  قرار  لأي 

المنطقة.
اإن القرار �سيقتل حل الدولتين  وقال 
خيار  من  ويجعل  ال�سراع،  و�سيوؤجج 
يمكن  ل  ماآل حتمياً  الواحدة  الدولة 
�سيمثله  م���ا  ع��ل��ى  ال��ع��ال��م  ي�����س��ك��ت  ان 
والتمييز  ل��اآب��ارث��ه��اي��د  ماأ�س�سة  م��ن 
اأن ح��م��اي��ة  ال��ع��ن�����س��ري. و����س���دد ع��ل��ى 
ال�������س���ام ال����ع����ادل وح���م���اي���ة ال��ق��ان��ون 
الدولي تتطلبان اأن يتحرك المجتمع 

الدولي فوراً للت�سدي لقرار ال�سم.

عمان - بترا

تاأييدها  النيابية  فل�سطين  لجنة  ج��ددت 
ل��م��وق��ف ج��ال��ة ال��م��ل��ك ع���ب���داهلل ال��ث��ان��ي 
ببدء  الإ�سرائيلية  الخطوة  تجاه  المعلن 
اأج�����زاء وا���س��ع��ة م��ن ال�����س��ف��ة الغربية  ���س��م 

وغور الأردن.
بدار  اللجنة  اجتماع عقدته  واك��دت خال 
المحامي  النائب  برئا�سة  ام�س  المجل�س 
يحيى ال�سعود، م�ساندتها المطلقة لموقف 
جميع  بحل  القا�سي  الفل�سطينية  القيادة 

التفاقات مع الحتال الإ�سرائيلي.
ول��ف��ت��ت اإل����ى اأن ت��اأك��ي��د ج��ال��ت��ه ال�����س��ارم 
المتعلق بالإجراءات الإ�سرائيلية واإ�ساراته 
ال��وا���س��ح��ة ب��ه��ذا ال�����س��اأن ت��ج��د ال��م�����س��ان��دة 
وال���ت���اأي���ي���د، م��ط��ال��ب��ة ال��م��ج��ت��م��ع ال���دول���ي 
والموؤ�س�سات البرلمانية الدولية بال�سغط 
ع��ل��ى دول����ة الح���ت���ال ل��وق��ف اإج���راءات���ه���ا 
ال����س���ت���ف���زازي���ة ال���ت���ي م����ن ����س���اأن���ه���ا زي�����ادة 

الحتقان بالمنطقة.
الإ�سرائيلية  الممار�سات  اأن  على  و���س��ددت 
ال��دول  داع��ي��ة  وتف�سيا،  جملة  مرفو�سة 
ال��داع��م��ة ل��اح��ت��ال ب��ه��ذا ال�����س��اأن ب��اإع��ادة 
ال��ن��ظ��ر وال��ت��م��ع��ن ح����ول م���خ���رج���ات تلك 
الإج����������راءات وت���اأث���ي���رات���ه���ا ال�����س��ل��ب��ي��ة على 
ال��م��ن��ط��ق��ة وال��ع��ال��م، م�����س��ي��رة اإل����ى ال��روؤي��ة 
عبر  الملك  جالة  بينها  التي  ال�ستباقية 
�ستقود  الإ�سرائيلية  ال��خ��ط��وة  اأن  ت��اأك��ي��ده 
اإلى ال�سدام. واأكد ال�سعود واأع�ساء اللجنة 
النواب �سعود اأبو محفوظ وق�سي الدمي�سي 
الطيطي  وم��ح��م��ود  ال���ظ���ه���راوي  وم��ح��م��د 
وان�ساف الخوالدة وفي�سل الأعور، ورئي�س 
كتلة عدالة النيابية ع�سو لجنة فل�سطين 
النيابية مجحم ال�سقور، ان الأردن �سيبقى 
الع�سد وال�سند لل�سعب الفل�سطيني، داعين 
توحيد  اإلى  وف�سائله  الفل�سطيني  ال�سعب 
ال�سف كخيار ا�ستراتيجي وتحقيق الوحدة 
الوطنية لمواجهة الحتال ومخططاته.

من  العديد  يمتلك  الأردن  اأن  اإل��ى  ولفتوا 
الح��ت��ال  �سلطات  على  لل�سغط  الأوراق 
ال���ت���ي ����س���ي���ج���ري ا����س���ت���خ���دام���ه���ا ف����ي ح���ال 
الأردن  اأن  موؤكدين  ال�سم،  ق��رارات  تنفيذ 
ل��ن ي��ت��راج��ع ع��ن م��واق��ف��ه ت��ج��اه الق�سية 
المركزية  الق�سية  باعتبارها  الفل�سطينية 
الأولى التي تتربع على اأعلى �سلم اأولوياته 
التي  الكبيرة  الخارجية  ال�سغوطات  رغم 
م��ور���س��ت وت���م���ار����س ع��ل��ي��ه ج�����راء م��واق��ف��ه 

الثابتة ل�سالح فل�سطين والفل�سطينيين.
واأو�سحوا اأن الداعين لحل الدولة الواحدة 
الإج�����راءات  ت��ل��ك  واأن  ت��ب��ع��ات��ه،  يعلمون  ل 
اإلى  الفل�سطينية  التقديرات  وف��ق  �ست�سل 
ال�سفة  م�ساحة  م��ن  بالمئة   30 م��ن  اأك��ث��ر 

الغربية المحتلة.
المجل�س  دع���وة  ب�سدد  اللجنة  اأن  وب��ي��ن��وا 
ن��ي��اب��ي غ��ي��ر ر���س��م��ي للتباحث  ل��ع��ق��د ل��ق��اء 
بهذا ال�ساأن للخروج بر�سالة وا�سحة تعبر 
عن مكنون ال�سارع الأردني الراف�س لتلك 

الإجراءات.
اأن توجهات العدوان  اأبو محفوظ،  واأو�سح 
الأردن  اأغ���وار  ب�سم  القا�سية  الإ�سرائيلي 
واأجزاء من ال�سفة الغربية و�سمالي البحر 
على  ومبا�سرا  �سافرا  عدوانا  ت�سكل  الميت 
الأردن ما يتطلب مواجهته بكل قوة وحزم.
للمخرجات  تثمينها  عن  اللجنة  واأع��رب��ت 
ال��ت��ي ج����اءت ن��ت��اج��ا ل��ح��م��ل��ة ال���ع���ودة حقي 
وقراري التي اأطلقت �سابقا، م�سيرة اإلى اأن 

عدد الموقعين عليها تجاوز 250 األفا.
الجهود  م��ن  ال��م��زي��د  �ستبذل  اأن��ه��ا  واأك����دت 
و�سعبها  الفل�سطينية  ال��ق�����س��ي��ة  ل�����س��ال��ح 
الفل�سطينية  ال��دول��ة  لقيام  و���س��ول  الأب���ي 

الم�ستقلة وعا�سمتها القد�س.
يعزز  عمل  ب��رن��ام��ج  و���س��ع  اللجنة  وق���ررت 
الزخم الأردني تجاه الق�سية الفل�سطينية 
ت�سمن خ��ال��ه ع��ق��د ل��ق��اءات م��ع ال����وزراء 
المعنيين والجهات ذات العاقة بالإ�سافة 

اإلى عدد من الزيارات.

»اأذربيجان« ت�سيد 
بجهود امللك

عمان - الراأي

المملكة  ل���دى  اأذرب���ي���ج���ان  �سفارة   اك����دت 
الملك  ال��دور الذي يقوم به جالة  اأهمية 

عبداهلل الثاني في المنطقة.
لها، بمنا�سبة  ب��ي��ان  ف��ي  ال�����س��ف��ارة  وا���س��ادت 
م����رور 102 ع���ام ع��ل��ى ت��اأ���س��ي�����س ج��م��ه��وري��ة 
اأذربيجان، بجهود جالة الملك ال�سيا�سية، 
منطقة  ف��ي  للمملكة  ال��ت��اري��خ��ي  وال�����دور 
ال�سرق الأو�سط، وعلى �سعيد الدول العالم 

باأ�سره، ل�سيما العالم الإ�سامي.
ن��م��وذج  يعتبر  الأردن  اإن  ال�����س��ف��ارة   وق���ال 
الثوابت  على  المبنية  المتوازنة  ال�سيا�سة 
ال��وط��ن��ي��ة ال��م��ك��ر���س��������������ة ل��خ��دم��ة ال��ق�����س��اي��ا 
العربية والإ�سامية، حيث ي�سطلع الأردن 
بالدور الأكبر في حمل هم الأم��ة العربية 
والإ���س��ام��ي��ة، ك��ذل��ك يجب الإ����س���ادة ب��دور 
والمتوا�سل  الم�ستمر  الدعم  في  المملكة 
لحل الق�سية الفل�سطينية ولو في ظروف 

الوباء العالمي.

كتبت - ريم الروا�سدة

ب��ع��د ق���راب���ة ���س��ب��ع ���س��ن��وات ع��ل��ى اإط�����اق ح��م��ل��ة اإح���ك���ام 
ال�سيطرة وحماية م�سادر المياه، يبدو اأن الجهود التي 
تعاني،  باتت  المائية،  الردن  على خزنة  للحفاظ  بذلت 
ودخلت في غيبوبة، في ظل التهاون في ا�ستمرار تنفيذ 

الحملة، وتطبيق العقوبات من جهات مختلفة.
فقط  ت��راج��ع��ا  الخ���ي���رة،  القليلة  الع����وام  ت�سهد  ل��م  اإذ 
اأكانت  �سواء  المياه،  م�سادر  على  الع��ت��داءات  ر�سد  في 
ه��ذه  ت��ج��روؤ  ال���ى  ت��ع��داه  ب��ل  رئي�سية،  م�����س��اد  او  �سبكات 
العتداءات لت�سل الى م�سروع الردنيين المائي الهم، 
وهو جر مياه الدي�سي، الذي يقدر ما تعر�س له خال 
العاميين الخيرين عدة مئات من العتداءات المتنوعة 

ال�ساليب. والمختلفة 
اأن ن��ج��ح��ت ال��ح��م��ل��ة خ����ال ال�������س���ن���وات ال�����س��ب��ع  وب���ع���د 
الما�سية، في تعزيز �سيادة القانون بفعل التعاون البناء 
والق�سائية،  وال��ت��ن��ف��ي��ذي��ة  الت�سريعية  ال�����س��ل��ط��ات  ب��ي��ن 
في  �سواء  ع��دة،  م�ستويات  على  ايجابية  نتائج  وتحقيق 

الن  نراها  المالية،  المبالغ  او  الموفرة  المياه  كميات 
في اأ�سواأ م�ستوياتها.

و على ما يبدو لم تحقق تعديات قانون �سلطة المياه 
في  ت�سهم  ك��ب��ي��رة  ن��ت��ائ��ج  ال��ق��ان��ون  ه���ذا  اح��ك��ام  وتطبيق 
تعزيز و�سون الم�سادر المائية التي تعاني �سغطا كبيرا 

ومتزايدا.
بكامل  للعمل  الدي�سي  مياه  جر  م�سروع  ع��اد،  بالم�س، 
اكثر  دام  اإثر توقف  اأخ��رى، على  النتاجية، مرة  طاقته 
وال��ري  المياه  وزارة  عنه  قالت  م��ا  بفعل  �ساعة   48 م��ن 
انه« اعتداءات« وقعت على عدة اأجزاء منه خال نهاية 
ت�ساوؤل مهم: لماذا كثر  الما�سي، لكن في ظل  ال�سبوع 

توقف الم�سروع في العامين الما�سيين؟.
المياه والري ان  اأعلنت وزارة  التوقف،  اأيام من   3 وبعد 
مياه  ل�سركة  التابعة  ال�سيانة  وف��رق  الفنية  الطواقم 
الدي�سي ديواكو تكللت جهودها �سباحا- الم�ستمرة منذ 
مياه  ناقل  خط  ا�ساح  في  الما�سي-  الثنين  �سبيحة 
المياه  �سخ  واأع��ادت  الزبيب،  خ��ان  منطقة  في  الدي�سي 

لمحافظات العا�سمة والزرقاء ومحافظات ال�سمال.

وبعد 3 اأيام اأي�سا، من �سل�سلة العتداءات على »الدي�سي« 
وفق  المياه  توزيع  انتظم  ال�سامل،  الحظر  فترة  خال 
ال�سبوع  اأي�سا  تعر�س  ك��ان  ال��ذي  ال�سبوعي  البرنامج 
للتيار  المفاجئة  النقطاعات  ب�سبب  الما�سي، لنتكا�سة 
ال��ك��ه��رب��ائ��ي، ع��ن ب��ع�����س م�����س��ادر ال��م��ي��اه، وم��ن��ه��ا اي�سا 

م�سروع الدي�سي.
اع����ت����داء ال�����س��ب��ت ال��م��ا���س��ي اإخ���ت���ل���ف ع���ن ���س��اب��ق��ي��ه من 
ب�سكل  الخيرين  العامين  في  تكررت  التي  العتداءات، 
القطر  ذات  الرئي�سية،  ل��ل��ه��واي��ات  تك�سير  ف��ا  وا���س��ح، 
الهواية  المرة هو �سحب غطاء  ال�200ملم، وما تم هذه 
ال����ذي ي���زي���د وزن����ه ع��ل��ى )ن�����س��ف ط����ن( وف����ك ال��ه��واي��ة 
اإعادة  بطريقة فنية محترفة، وتخريبها بحيث ليمكن 
الخط؛  داخل  ال�سخ من  بوقف  اإل  اأخرى  تركيبها مرة 
ما يوؤثر على الخط الناقل الرئي�سي، المر الذي يهدد 

�سامة الم�سروع المائية.
الخطير في اأي اعتداء على م�سروع الدي�سي، كما يقول 
ال�سخ  اأنه توجب وقف  الناطق العامي عمر �سامة« 
ال�سرب  احتياجات  م��ن   )%50( ي��وؤم��ن  ال���ذي  للم�سروع 

مناطق  من  واأج��زاء  وال��زرق��اء  عّمان  العا�سمة  لمناطق 
ال�سمال«.

وي�سيف« اعتداء ال�سبت الما�سي لم يكن واحدا بل هم 
ليلة  ال�سامل  الحظر  ب��داي��ة  منذ  وقعت  اع��ت��داءات   )4(
ال�سحراوي،  الطريق  ام��ت��داد  على  الخمي�س/الجمعة 
في  مكّعب  متر   )1300( ع��ن  يزيد  م��ا  ه��در  ف��ي  وت�سبب 

ال�ساعة«.
ونحن في ظل اأزمة كورونا، ونعاني اإجهادا ماليا ومائيا 
حماية  حملة  ال��ى  وب��ق��وة  ال��ع��ودة  ينبغي  م�سبوق،  غير 
اأق���وى،  وبنف�س  ال��م��ي��اه  م�����س��ادر  ع��ل��ى  ال�سيطرة  اإح��ك��ام 
خ��ا���س��ة واأن ال��م��ي��اه ال��ج��وف��ي��ة و���س��ل��ت ال���ى ح���دود تنذر 
معها  وتفاقم  المائي،  الم�ستقبل  على  ال�سديد  بالخطر 
الحفر المخالف لابار رغم قانون الدفاع وحالة حظر 

التجول.
الر�سمية  الجهزة  بين  للتعاون  الحياة  اإعادة  ولبد من 
ال��ع��ام،  الم��ن  وم��دي��ري��ة  الداخلية  وزارة  ف��ي  والداري����ة 
وال��ج��ه��از ال��ق�����س��ائ��ي وه��ي��ئ��ات الدع������اء ال���ع���ام وه��ي��ئ��ات 

المحاكم.

غيبوبة حملة»حماية م�سادر املياه« ت�سل اإىل »الدي�سي«

البترا - زياد الطوي�سي

اأكدت الفعاليات ال�سياحية في البترا اأن ن�سب ا�سغال 
وقف  ب�سبب   )%0( المدينة  ف��ي  العاملة  المن�ساآت 

ال�سياحة نتيجة تداعيات جائحة كورونا.
واأو�سح ممثلون عن القطاعات ال�سياحية في منا�سدة 
الأو�ساع  ونتيجة  اأن��ه  المعنية،  الجهات  اإل��ى  رفعوها 
عن  ع��اج��زة  المختلفة  المن�ساآت  باتت  فقد  القائمة 
من  عليها  يترتب  ما  وكذلك  الت�سغيلية،  كلفها  دفع 
اأج��ور  دف��ع  عن  عجزها  اإل��ى  اإ�سافة  للبنوك،  قرو�س 

العاملين في �سوء هذه الظروف.
وطالب ممثلو المكاتب ال�سياحية �سليمان الح�سنات 
ال�سياحيين  والأدلء  ال��ط��وي�����س��ي  ط����ارق  وال��ف��ن��ادق 
العمرات  محمد  ال�سرقية  والتحف  الهالت  حمزة 
وال���م���ط���اع���م ه������ارون ال����ه����الت وال���خ���ي���ول م��ح��م��ود 
ال�سبيحات،  �سعد  ال�سياحية  وال��خ��دم��ات  الح�سنات 
لإنقاذه،  للقطاع  مبا�سر  مالي  دعم  تقديم  ب�سرورة 

فترة  وزي��ادة  للبنوك  القرو�س  �سداد  تاأجيل  وكذلك 
مدة ال�سماح.

اإع��ادة  اإل��ى �سرورة  الحكومة  المنا�سدة  ودع��وا خال 
النظر بواقع القطاع ال�سياحي في �سوء هذه الظروف 
وال�ستعداد لفتحه، م�سيرين اإلى اأنهم ل يعلمون ماذا 
ت�ساأل عن  التي  العالمية  ال�سياحية  المكاتب  يجيبوا 

موعد بدء الرحات اإلى الأردن.
اإلى  اأن��ه من واج��ب الحكومة ال��وق��وف  و���س��ددوا على 
جانب البترا في هذا الظرف ال�ستثنائي، �سيما واأنها 
الأ�سا�سي  ال��راف��د  طويلة  �سنوات  م���دار  وع��ل��ى  بقيت 

لاقت�ساد ال�سياحي الوطني.
البترا«  »ان��ق��ذوا  ال�سياحي  القطاع  منا�سدة  وحملت 
ج��راء  كبير  ب�سكل  و�سكانها  المدينة  لت�سرر  وذل��ك 
ت��وق��ف ال��ق��ط��اع، ح��ي��ث يعتمد اأغ��ل��ب��ي��ة اأه��ال��ي ال��ل��واء 
نحو )83%( من  يق�سد  فيما  ال�سياحي،  الدخل  على 
مجموع الزوار القادمين اإلى المملكة، مدينة البترا 

على وجه الخ�سو�س.
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1,6 مليون طرد غذائي واأدوية خالل الأزمة

تنام الفت للتوصيل المنزلي و129 شركة
استفادت من أزمة كورونا

«تضامن» تعتذر لدائرة قاضي القضاة عن معلومات 
غير دقيقة ومغلوطة

عمان - �ضرى ال�ضمور

اقت�ساديا  تــحــديــا  كــورونــا  جــائــحــة  �سكلت 
ا�سحاب  دعــا  ما  القطاعات  بجميع  ع�سف 
بديلة  خدمات  الــى  اللجوء  الــى  الم�ساريع 
ب�سكل جاذب  ال�سلعة  الم�ستهلك من  تقرب 

ومرن واأمن �سحيا.
التو�سيل  تطبيقات  كبير  ب�سكل  برزت  لذا 
الــمــنــزلــي الـــتـــي وفـــــرت عــلــى الــكــثــيــر من 
م�سقة  دون  الت�سوق  فر�سة  الم�ستهلكين 
فـــي فـــتـــرات حــظــر الــتــجــول الـــــذي اقــرتــه 

الحكومة لح�سر الوباء.
خـــبـــراء مــتــخــ�ــســ�ــســون وجـــــدوا ان خــدمــة 
بين  الثقة  مــن  عــززت  المنزلي  التو�سيل 
والم�ستهلكين  الب�سائع  مالكي  او  التاجر 
ولو  القت�ساد  عجلة  تحريك  من  ومكنت 

ب�سكل موؤقت.
درا�سة  يتطلب  عليها  العــتــمــاد  ان  وقــالــوا 
والعمل  التحتية  البنية  لتحديات  اعــمــق 
من  للحد  نجاعة  اكثر  و�سائل  توفير  على 
الزمات المرورية في حال ازدياد ن�ساطها 
فــي تــظــل تــوقــعــات بــتــعــاظــم نــ�ــســاط العمل 
بـــخـــدمـــات الــتــو�ــســيــل الــمــنــزلــي مـــن قبل 

ال�سركات المزودة للخدمة.
قــال  الب�سير  محمد  القــتــ�ــســادي  الخبير 
الجائحة  زمــن  فــي  الــتــ�ــســوق  ان   $ الــى 
البيع  طــرق  ا�سبحت  اذ  قبله  عما  اختلف 
اكــثــر مــرونــة فــي ظــل بــروز عــدد كبير من 
تــطــبــيــقــات الــتــو�ــســيــل الــمــنــزلــي وخــدمــات 

البيع اون لين«.
المر الذي يدفع باتجاه الى تعاظم �سوق 
التو�سيل المنزلي كونه �سهل المهمة امام 
على  القادرين  غير  ال�سخا�س  من  الكثير 
الــحــركــة فــي ظــل اجـــــراءات الــحــظــر الــتــي 

اثبتت كفاءتها على ال�سعيد العملي.
التطبيقات  ا�ستثمار  ان  الب�سير  وا�ــســاف 
يخفف  الــمــنــزلــي  التو�سيل  فــي  الــحــديــثــة 
النتظار  من  ويحد  الوقت  ا�ستهالك  من 
المتاجر  في  خ�سو�سا  الختالط  ويجنب 

الكبيرة.
وبين الب�سير انه يجب اللجوء الى و�سائل 
نــقــل عــامــة كــبــديــل عــن الــتــكــ�ــســي ال�ــســفــر 
اذ  الحظر  فترة  في  الحكومة  اقرته  الذي 
هذه  لعتماد  النهائية  المح�سلة  �ست�سكل 
الم�ستهلك  بثقة  ايجابية وتحظى  الخدمة 
ا�ستمرت  حــال  فــي  المقبلة  الــمــراحــل  فــي 

ازمة الجائحة.
ومن حيث الجانب القت�سادي اكد الب�سير 
امــرا  يعتبر  ل  التو�سيل  خــدمــة  قيمة  ان 
مــبــالــغ فــيــه مـــن حــيــث اخــتــ�ــســار الــزمــن 

والجهد. والم�سافة 
ت�سهم خدمات  ان  الممكن  انه من  واو�سح 
التو�سيل المنزلي في تكييف الم�ستهلكين 
ال�سرائية الجديدة وت�سهم  مع هذه الطر 
في تطوير قطاع حيوي يعمل على ت�سغيل 

الكثير من اليدي العاملة.
التو�سيل  تــطــبــيــقــات  لـــدى  مــوظــف  وقــــال 
الــمــنــزلــي مــحــمــد مــحــمــود ان الــكــثــيــر من 
الــمــواطــنــيــن لــــجــــاأوا الــــى هــــذه الــخــدمــة 
المن  توفير  ا�ستدعى  التي  الحظر  خالل 
تجنب  خـــالل  مــن  للم�ستهلكين  ال�سحي 

الت�سال مع جمهور الموقع التجاري.

وا�ساف محمود ان التطبيقات تح�سم على 
الموظف ن�سبة تقدر من قيمة 50% ل�سالح 
موؤخرا  لتعدل  الحظر  فترة  في  التطبيق 
الحالية  المرحلة  في   %20 يقارب  ما  الــى 

التطبيق. تحت�سب ل�سالح 
تعتمد  التو�سيل  قيمة  ان  محمود  وبــيــن 
�ــســواء داخــل  الــمــقــطــوعــة  الــمــ�ــســافــة  ح�سب 

عمان او خارجها وح�سب الكمية.
في  تنوعت  التو�سيل  عمليات  ان  واأو�ــســح 
المنتجات  عــلــى  اكــثــر  وتـــركـــزت  الــطــلــبــات 
والدويـــة  الكبيرة  المتاجر  مــن  الغذائية 

والمالب�س وطلبات المطاعم.
واجــــرت $ طــلــبــا عــلــى احــــدى خــدمــات 
وكــانــت  »اون ليــــن«  الــمــنــزلــي  الــتــو�ــســيــل 
الجـــابـــة عــلــى الــطــلــب بــقــمــيــتــه ال�ــســلــيــة 
والـــتـــو�ـــســـيـــل مـــجـــانـــي، وذلــــــك فــــي بـــــادرة 
لتحريك  ودعــوة  الم�ستهلكين  ل�ستقطاب 
العجلة  ادارة  واعــــادة  الــ�ــســرائــيــة  العملية 
القت�سادية مجدداً التي �سادها الركود في 

ظل ازمة كورونا.
فــي حــيــن تــحــر�ــس تــطــبــيــقــات اخـــرى على 
باجور  المنزلي  التو�سيل  خــدمــة  تقديم 
البيع  عملية  عند  والعدالة  التوازن  تحقق 
بــ�ــســكــل يـــــوازي قــيــم الــ�ــســلــع الـــمـــراد بيعها 

وتو�سيلها.
مـــن جــهــتــه قــــال الــمــهــنــد�ــس فـــي تــقــنــيــات 
الــحــا�ــســوب يـــزيـــد ابــــو عــيــن الــــى $ ان 
بحديثة  لي�ست  المنزلي  التو�سيل  فــكــرة 
عند  او�ــســع  ب�سكل  ا�ــســتــثــمــرت  انــمــا  الــعــهــد 
ازمـــــة كــــورونــــا الـــتـــي الـــزمـــت الــكــثــيــر من 
باتباعها  التجارية  والقطاعات  ال�سركات 
وفــــق مــنــظــومــة تــ�ــســاهــم بــ�ــســد احــتــيــاجــات 
الــمــ�ــســتــهــلــكــيــن وتـــعـــزز مـــن تــو�ــســيــع نــطــاق 
العمال التجارية في ظل الزمة العالمية.

وا�سار ابو عين الى اهمية درا�سة واقع �سوق 
الطلب على عملية التو�سيل المنزلي التي 
التطوير  مــن  مزيد  الــى  بحاجة  ا�سبحت 
فــي الــيــة عــمــلــهــا مــن حــيــث تــاأ�ــســيــ�ــس بنية 
عملها  ديمومة  في  ت�ساعد  مالئمة  تحتية 
ال�سغيرة  القت�سادية  لالن�سطة  بخا�سة 
تن�سيق  ايــجــاد  الــى  والــدعــوة  والمتو�سطة 
من  لتتمكن  التطبيقات  تلك  بين  م�سترك 

تعظيم الفائدة وللنمو بهذا القطاع.
الـــ�ـــســـيـــارات فـــي ظل  ــتــهــالك  ا�ــس وبـــيـــن ان 
ال�سركات  بتزويد  المرورية يتطلب  الزمة 
الم�سرفة على التو�سيل درا�سة واقع الحال 

من حيث البنية التحتية وو�سائل النقل.
وفــ�ــســل ابـــو عــيــن بـــان يــتــم الــتــو�ــســيــل من 
خالل تحديد نوع الدراجات النارية للحد 
مـــن الزمـــــات الـــمـــروريـــة وخــفــ�ــس الــكــلــف 
للمركبات  ومحروقات  �سيانة  من  المادية 

للتو�سيل. المخ�س�سة 
وقـــال اأبـــو عين انــه بــالــرغــم مــن ذلــك فما 
تـــزال الــكــلــفــة الــمــالــيــة غــيــر مــجــديــة لــدى 
الم�سبق  نــظــرا لتــفــاق  الــقــطــاعــات  بــعــ�ــس 
اجور  تتكبد  التي  التو�سيل  تنطبيقات  مع 
العاملين برواتب �سهرية بغ�س النظر عن 

البيع. كمية 
واو�سح ان بع�س ال�سركات تقوم با�ستخدام 
من  ال�ــســتــفــادة  ليتم  التو�سيل  تطبيقات 
انت�سارها لتقوم بخ�سم مايقارب 1.5% من 
قيمة الفاتورة للمركز التجاري كونها هي 

التي من روجت للمنتج.
الت�سالت عن  واعلنت هيئة تنظيم قطاع 
لمنازل  تو�سيلها  تــم  الــتــي  الــطــرود  عـــدد 
الـــمـــواطـــنـــيـــن مـــنـــذ بــــدايــــة اأزمــــــة كـــورونـــا 
)1،623،982( مليون طرد من مواد غذائية 

واأدوية.

الت�ساريح  بــمــنــح  قــامــت  الــهــيــئــة  اأن  وبــيــن 
�ــســركــات  مـــن  �ــســركــة   )  83 لــــ )  الــــالزمــــة 
والــتــي   )Delivery( والــتــو�ــســيــل  الــبــريــد 
�ــســيــارة   )7596( حــوالــي  حــالــيــاً  تــ�ــســتــخــدم 

الغاية. لهذه 
نهاية  من  واعــتــبــاراً  اأنــه  الهيئة  واو�سحت 
عطلة عيد الفطر ولحقاً لالجراءات التي 
كورونا  وباء  من  للوقاية  الحكومة  اأقرتها 
الــتــدريــجــيــة للعمل  الـــعـــودة  وتــمــا�ــســيــاً مــع 
المختلفة  القــتــ�ــســاديــة  الــقــطــاعــات  وفــتــح 
ولــ�ــســمــان ا�ــســتــمــرايــة خـــدمـــات الــتــو�ــســيــل 
لـــلـــمـــطـــاعـــم الــــتــــي �ـــســـمـــح لـــهـــا بــمــمــار�ــســة 
عــمــلــهــا، تـــم تــعــديــل الجــــــراءات الــخــا�ــســة 
التو�سيل  على  العاملة  المركبات  بتعقيم 
بــحــيــث تــكــون فــي مــقــر الــ�ــســركــات عــلــى اأن 
للتعقيم  متخ�س�سة  �سركات  اعتماد  يتم 
ال�سناعة  معتمدة وم�سجلة من قبل وزارة 
مواد  ت�ستخدم  والتي  والتموين  والتجارة 
المواد  على  واآمنة  للبيئة  �سديقة  تعقيم 

الغذائية.
اأن الــهــيــئــة �ــســتــقــوم بــجــولت  اإلــــى  واأ�ــــســــار 
للتاأكد  ال�سركات  لمقار  ع�سوائية  تفتي�سية 
و�ــســروط  التعقيم  بعملية  الــتــزامــهــم  مــن 
الـــ�ـــســـحـــة والـــ�ـــســـالمـــة الـــمـــقـــرة مــــن قــبــل 

الحكومة.
تنظيم  هــيــئــة  مــفــو�ــســي  مجل�س  ان  يــذكــر 
فـــي جل�سته  قـــد وافــــق  قــطــاع التـــ�ـــســـالت 
الخـــيـــرة عــلــى مــنــح )8( رخـــ�ـــس جــديــدة 
لمدة  محلي  فئة  الخا�س  البريد  لم�سغلي 
)5( �سنوات لي�سبح اجمالي عدد ال�سركات 
الهيئة )129( �سركة منها  المرخ�سة لدى 
فئة  �سركة  و)120(  دولي  فئة  �سركات   )9(
العام  البريد  م�سغل  اإلــى  بالإ�سافة  محلي 

�سركة البريد الأردني.

عمان - الراأي

قـــدمـــت جــمــعــيــة مــعــهــد تــ�ــســامــن الــنــ�ــســاء 
الأردني »اعتذارا لدائرة قا�سي الق�ساة عن 
المعلومات التي اأوردتها حول توقف اأعمال 
كــورونــا،  جائحة  ب�سبب  ال�سرعي  الق�ساء 
والتي ثبت عدم دقتها وانها مغلوطة تماماً،
وقــالــت »تــ�ــســامــن« فــي بــيــان العـــتـــذار، اإنــه 
لــم تــتــوقــف اعــمــال دائــــرة قــا�ــســي الق�ساة 
والمحاكم ال�سرعية ب�سكل كلي، ومنذ بداية 
الزمة وا�ستمرت بتقديم عدد من الخدمات 
ال�سرورية للمواطنين وخا�سة فئة الن�ساء 
اإدراكـــا  بالنفقة،  لهم  المحكوم  والطــفــال 
المحاكم  به  تقوم  الذي  المهم  للدور  منها 

ال�سرعية في تحقيق المن المجتمعي.
ـــومـــات الــــتــــي اأوردتـــــهـــــا  وبـــحـــ�ـــســـب الـــمـــعـــل
»ت�سامن«، فاإن دائرة قا�سي الق�ساة �سكلت 
هناك  وكــــان  كـــورونـــا،  اأزمــــة  لإدارة  فــريــقــا 
وا�ستمرارية  النفقات  اأحكام  لتنفيذ  اأولوية 

قب�سها و�سرفها.
اقتطاعات  اإنــفــاذ  الــدائــرة  ا�ستطاعت  فقد 
النفقة، وبالتعاون مع عدد من هذه  اأحكام 
كــبــيــرة مـــن هــذه  نــ�ــســبــة  الــجــهــات تح�سيل 
تعدادها  والبالغ  توقف،  ودون  القتطاعات 
بار�سال هذه  عــادة  تقوم  والتي  )320( جهة 
القتطاعات ب�سكل �سهري لمحاكم التنفيذ 
ن�سبته حوالي )%45(  وت�سكل ما  ال�سرعية، 

من اجمالي مبالغ النفقات.
كــــمــــا اأتــــــاحــــــت الـــــــدائـــــــرة قـــــنـــــوات الــــدفــــع 
اللـــكـــتـــرونـــي حــيــث تــبــلــغ نــ�ــســبــتــهــا حــوالــي 
يتم  الـــتـــي  الــمــبــالــغ  مــجــمــوع  مـــن   )%11(
تــنــفــيــذهــا، وكـــذلـــك وجـــــود مـــا يـــزيـــد على 
اأ�سرة ت�ستفيد من خدمة بطاقة  )30( الف 
وبما  لــهــم  للمحكوم  اللــكــتــرونــيــة  ال�ــســرة 
لهم،  المحكوم  اإجمالي  من   )%40( ي�سكل 

ال�سرعية  النفقات  قيمة  تحويل  تــم  حيث 
للبطاقات اللكترونية الخا�سة بهم وبواقع 
)30( األف حركة اإيداع في ح�ساب البطاقات 
لنفقات  دينار  مليون   )2.3( اجمالي  بمبلغ 

�سهر 2020/3،
ويـــتـــم حــالــيــا اإيــــــداع الــنــفــقــات فـــي حــ�ــســاب 
اأوًل  لهم  للمحكوم  اللكترونية  البطاقات 
تبلغ  ايـــداع  وبن�سبة  م�ستمر  وب�سكل  بـــاأول 

)100%( ممن ي�ستحقون الدفع.
ال�سهر  في  الحركة  ومنع  لالغالق  ونظرا 
الــمــا�ــســي، فــقــد ا�ــســتــحــدثــت دائـــــرة قا�سي 
الــقــ�ــســاة رابـــطـــا الــكــتــرونــيــا بــالــتــعــاون مع 
وزارة القت�ساد الرقمي والريادة، لتحديث 
عــنــاويــن ومــعــلــومــات التـــ�ـــســـال الــخــا�ــســة 
بطاقة  يملكون  ل  الــذيــن  لهم  بالمحكوم 
من  النفقات  ت�سلم  على  واعــتــادوا  ال�ــســرة 
من  الـــدائـــرة  لتتمكن  مــبــا�ــســرة  الــمــحــاكــم 
ايــ�ــســال مــبــالــغ الــنــفــقــات لــهــم الـــى اأمــاكــن 
تنظيمها  تــم  اتفاقية  وبوا�سطة  اقامتهم، 
الزمـــة،  الأردنــــي خــالل  البريد  �سركة  مــع 
وا�ــســتــفــاد مــن هــذه الــخــدمــة مــا يــزيــد على 
المملكة  اأ�سرة في مختلف مناطق   )5000(
وبمبلغ اجــمــالــي حــوالــي مــلــيــون ديــنــار تم 
�سركة  خـــالل  مـــن  ال�ـــســـر  لــهــذه  ت�سليمها 

البريد.
وخــ�ــســ�ــســت الـــــدائـــــرة رقـــــم تـــوا�ـــســـل عــلــى 
تحديث  عملية  �سير  ل�سمان  اب  الــواتــ�ــس 
العناوين واي�سال النفقات تلقت من خالله 
حوالي )11( األف ر�سالة مما يقارب )2500( 
خالل  جميعا  عليهم  الإجابة  تمت  �سخ�س 
مدة تفعيل الرابط ومدة ا�ستجابة )رد( ل 
حوالي  ار�سال  تم  كما  �ساعة،   )24( تتجاوز 
طلبات  لمقدمي  ن�سية  ر�ــســالــة   )10700(

الخدمة لعالمهم عن حالة طلبهم.
فهي  النفقة  ت�سليف  بخدمة  يتعلق  ما  امــا 

طيلة  ا�ستمرت  التي  الخدمات  مــن  كذلك 
الفترة الما�سية ولم تنقطع حيث تم �سرف 
من  للم�ستفيدين  ال�سهرية  المبالغ  جميع 
المقررة  مواعيدها  وقبل  النفقة  �سندوق 
ومــــن خــــالل الــتــحــويــل عــلــى حــ�ــســابــاتــهــم 
اللكترونية  البطاقات  وح�سابات  البنكية 

وبن�سبة %100.
كــمــا قــامــت هــذه الــدائــرة بــاتــخــاذ عــدد من 
من  المت�سررة  الفئة  لم�ساعدة  الإجــراءات 
قرار التعطيل، والتي ت�سمل الفئة التي لم 
النفقات  دفــع  من  عليهم  المحكوم  يتمكن 
المت�سررين  بح�سر  الــدائــرة  قامت  حيث 
بت�سليف  قــامــت  مـــحـــددة  لــمــعــايــيــر  ووفـــقـــا 
عن  ال�سهرية  النفقة  قيمة  لهم  المحكوم 
تاريخ  اذار لمن لم ي�ستلم نفقته قبل  �سهر 
ت�سليف  �ــســنــدوق  مــن  وذلـــك   2020/3/17
النفقة ووفق اجراءات خا�سة لهذه الدفعة 
ت�سليف  �ــســنــدوق  ادارة  مجل�س  اعــتــمــدهــا 
لحاجات  مــراعــاة  المالية  وزارة  و  النفقة 
التنفيذية  الخدمات  هــذه  الفئة.وكل  هــذه 
و)41(  الدائرة  مركز  خالل  من  تتم  كانت 
مــحــكــمــة تــنــفــيــذ لــــم تـــتـــوقـــف عــــن الــعــمــل 
وبالحد الأدنى بمعدل قا�س واحد وثالثة 
مــوظــفــيــن لنــجــاز العــمــال الــمــ�ــســار اليها 

جميعها.
وكــانــت دائــــرة قــا�ــســي الــقــ�ــســاة قــد فتحت 
محافظات  فــي  ال�سرعية  المحاكم  جميع 
ومعان  والطفيلة  الــكــرك  الربـــع  الــجــنــوب 
 2020/4/22 تــاريــخ  مــن  اعــتــبــارا  والــعــقــبــة 
مبا�سر  ب�سكل  للمواطنين  خدماتها  وتقدم 
ت�سجيل  او  التنفيذ  اخت�سا�سات  في  �سواء 

الق�سايا او التركات او التوثيقات.
واأمــــا بــخــ�ــســو�ــس الــمــحــاكــم الــ�ــســرعــيــة في 
�سدرت  فقد  وال�سمال  الو�سط  محافظات 
العمل فيها حيث  القرارات المنظمة ل�سير 

لـــم تــتــوقــف اجــــــراءات الــتــنــفــيــذ فـــي قب�س 
بتنظيم  وبــداأت  التنفيذية  المبالغ  و�سرف 
تــوثــيــق عــقــود الــــــزواج اعـــتـــبـــارا مـــن تــاريــخ 
الق�سايا  با�ستقبال  بداأت  كما   ،2020/4/27
الم�ستعجلة  الــقــ�ــســايــا  ونــظــر  وت�سجيلها 
واجــــــراء الــتــوثــيــقــات الـــالزمـــة مـــن ح�سر 
كما   ،2020/5/7 مــن  اعتبارا  وغيرها  ارث 
با�سرت محاكم التركات اعمالها اعتبارا من 

.2020/5/12
الــ�ــســادرة عــن دائــرة  وت�سير الإحــ�ــســائــيــات 
الــبــطــاقــات  ن�سبة  اأن  اإلـــى  الــقــ�ــســاة  قــا�ــســي 
 100( بلغت  اآذار  �سهر  خـــالل  الم�سحونة 
الت�سليف  او  الدفع  ا�ستحقوا  ممن  بالمئة( 
بح�ساب  اإيـــــداع  حــركــة  األــــف   )30( وبـــواقـــع 
مليون   )2.3( اإجــمــالــي  وبمبلغ  البطاقات 

دينار.
انطبقت  الــذيــن  الأ�سخا�س  عــدد  بلغ  فيما 
ـــتـــفـــادة مــــن خــدمــة  عــلــيــهــم �ــــســــروط ال�ـــس
�سخ�س   )5700( بالبريد  النفقات  تو�سيل 
تو�سيل  طلب   )10500( حــوالــي  ا�ــســل  مــن 
الم�سار  الخدمة  رابط  عبر  الدائرة  تلقتها 
وبمبلغ  المملكة  مناطق  مختلف  من  اإليه 
اإجمالي حوالي )833607( دينارا تم ت�سليم 

ما ن�سبته)98%( منها.
وبينت الإح�سائيات ذاتها انه لم يتم ت�سليم 
2% مـــن الــمــتــقــدمــيــن بــ�ــســبــب عــــدم الــدقــة 
خالل تعبئة الطلبات من حيث رقم الهاتف 
رقم  على  الــدائــرة  تلقت  فيما  الــعــنــوان،  اأو 
 )11( حوالي  للخدمة  المعلن  اأب  الوات�س 
�سخ�سا  حــوالــي )2530(  مــن  ر�ــســالــة،  األـــف 
تــمــت الإجــــابــــة عــلــيــهــا جــمــيــعــا خــــالل مــدة 
تــفــعــيــل الـــرابـــط، وبـــمـــدة ل تــتــجــاوز )24( 
اإر�ـــســـال حـــوالـــي )10700(  تـــم  �ــســاعــة، كــمــا 
الــخــدمــة  لــمــقــدمــي طــلــبــات  ر�ــســالــة ن�سية 

لإعالمهم عن حالة طلبهم.

سفارات تمنح تأشيرات وخدمات قنصلية 
وأخرى تعلقها

عزل حي في جرش بعد ظهور حالة كورونا

كورونا تلقي بظلها على مشاريع جرش

توجيه البرامج اإلنسانية للمناطق األكثر 
عوزًا وفقرًا في المزار وعي

عمان - بترا

في  عاملة  دبلوما�سية  وبــعــثــات  �ــســفــارات  تــوا�ــســل 
القن�سلية  الـــخـــدمـــات  تــقــديــم  تــعــلــيــق  الــمــمــلــكــة 
ـــيـــرات لــمــنــع انـــتـــ�ـــســـار فـــيـــرو�ـــس كـــورونـــا  والـــتـــاأ�ـــس
الم�ستجد، بينما تعمل اأخرى على تقديمها �سمن 

�سروط.
ال�سفارة اللمانية في عمان بينت اأن ق�سم التاأ�سيرة 
ولي�س  مغلًقا،  يـــزال  ل  الــ�ــســفــارة  فــي  والقن�سلية 
هناك تاريخ محدد لمبا�سرة العمل والبدء بتقديم 
عن  العـــالن  �سيجري  لكنه  القن�سلية  الخدمات 
ال�سفارة  اأقـــرب وقــت ممكن على مــوقــع  فــي  ذلــك 
.https://amman.diplo.de/jo-ar الإلكتروني

وما زالت ال�سفارة الميركية في عمان متوقفة عن 
منح التاأ�سيرات وا�ستقبال المراجعين ب�سكل كامل 
ب�سبب الإجراءات المتخذة لمنع انت�سار الفيرو�س.
اأما ال�سفارة البريطانية فتقدم خدماتها القن�سلية 
للمواطنين، ولم تتوقف منذ بدء انت�سار الفيرو�س 
وت�ستقبل  العامة.  ال�سالمة  بمعايير  اللتزام  مع 
�سروط  �سمن  القن�سلي  الق�سم  مراجعي  ال�سفارة 
اأمــــا بخ�سو�س  انــتــ�ــســار فــيــرو�ــس كـــورونـــا،  لــمــنــع 
مــنــح الــتــاأ�ــســيــرات فـــاإن ق�سم الــفــيــزا فــي الــ�ــســفــارة 

البريطانية مغلق حتى اإ�سعار اآخر.
اأنــهــا تنتظر  فــي عــمــان  الكندية  الــ�ــســفــارة  واأكــــدت 
الخ�سو�س،  بــهــذا  اوتــــاوا  فــي  حكومتها  تعليمات 
حــيــث اأن قـــرار الــبــدء بمنح الــتــاأ�ــســيــرات هــو قــرار 
الآن  م�ستمرة  ولكنها  الكندية  للحكومة  مركزي 
اآخـــر لعدم  اإ�ــســعــار  الــتــاأ�ــســيــرات حــتــى  بتعليق مــنــح 
قرار  �سدور  وتتوقع  مغلقة  والحدود  �سفر  وجــود 

بهذا الخ�سو�س في منت�سف حزيران.
الق�سم  عمل  ا�ستمرار  ال�سينية  ال�سفارة  واأكـــدت 

القن�سلي وتقديم الخدمات القن�سلية، اإ�سافة اإلى 
اأنها ت�سدر تاأ�سيرات ال�سفر �سمن �سروط وح�سب 

حالة طالب التاأ�سيرة.
وتـــوا�ـــســـل الـــ�ـــســـفـــارة الــفــرنــ�ــســيــة تــعــلــيــق ا�ـــســـدار 
الفرن�سيين  لــلــرعــايــا  يــمــكــن  اأنــــه  اإل  الــتــاأ�ــســيــرات 
يتعلق  فــيــمــا  الــ�ــســفــارة  مــع  الــتــوا�ــســل  الأردن  فــي 

بمعامالتهم واأمورهم.
واأكـــــــدت الـــ�ـــســـفـــارة الذربـــيـــجـــانـــيـــة فـــي عـــمـــان اأن 
الح�سول  ويمكن  م�ستمرة  القن�سلية  الــخــدمــات 
على تاأ�سيرة من خالل الح�سور اإلى مبنى ال�سفارة 

مبا�سرة.
يعمل موظفوها  الــتــي  الــتــركــيــة  الــ�ــســفــارة  وتــقــدم 
لكن  القن�سلية  الــخــدمــات  الــمــنــاوبــات،  نظام  على 
من خالل ح�سول المراجع على موعد م�سبق عن 

طريق النترنت.
وقالت �سفيرة بنغالدي�س ناهدة �سبحان اإنه يمكن 
تجديد  مثل  القن�سلية  الخدمات  ببع�س  القيام 
اإذا كانت هناك حاجة  ال�سفر، والت�سديق  جــوازات 
حيث  الآن،  دخــول  تاأ�سيرة  ن�سدر  ل  لكننا  ملحة 
دكا  اإلــى  التجارية  الــرحــالت  جميع  تعليق  يجري 

حتى 31 اأيار، والتي يمكن تمديدها.
اأنها  اإلـــى  عــمــان  فــي  البلجيكية  ال�سفارة  واأ�ــســارت 
دول  كبقية  ال�سفر  تاأ�سيرات  اإ�ــســدار  عن  متوقفة 
في  اتــخــاذه  �سيجري  بــذلــك  الــقــرار  واأن  ال�سنغل، 

بروك�سل.
وبينت ال�سفارة الباك�ستانية اأنه يمكن للمراجعين 
والخدمات  �سفر  تاأ�سيرة  على  للح�سول  التقدم 

القن�سلية.
اإ�سدار  عن  متوقفة  اليطالية  ال�سفارة  زالت  وما 
القن�سلي  بالق�سم  الــعــمــل  ويــجــري  الــتــاأ�ــســيــرات، 

بالحد الأدنى وح�سب الحالة.

جر�ش - عمر الحم�ضي

عــــزلــــت الجـــــهـــــزة الــمــخــتــ�ــســة 
امـــ�ـــس احــــد اأحــــيــــاء بـــلـــدة نحلة 
غـــرب جــر�ــس بــعــد ظــهــور حــالــة 
لأحد  مخالط  ل�سخ�س  كــورونــا 
الــمــ�ــســابــيــن اعـــلـــن عــنــهــا وزيـــر 

ال�سحة اأم�س.
وتـــــــم اإغــــــــــالق مـــــداخـــــل الـــحـــي 
بحواجز تمنع و�سول المركبات 
له فيما توا�سل فرق ال�ستق�ساء 
الــــوبــــائــــي الـــعـــمـــل عـــلـــى �ــســحــب 
عينات من مخالطين للم�ساب.

مــــن جــهــتــه قـــــال رئـــيـــ�ـــس قــ�ــســم 

في  الــعــامــة  والــ�ــســالمــة  ال�سحة 
بلدية المعرا�س مظهر رما�سنة 
الــبــلــديــة قــامــت منذ  كـــــوادر  ان 
مــ�ــســاء امـــ�ـــس بــتــكــثــيــف حــمــالت 
الر�س والتعقيم في كافة مناطق 
بلدة نحلة و بالأخ�س في الحي 

الذي ي�سكن فيه الم�ساب.

جر�ش - عمر الحم�ضي

الم�ساريع  في  العمل  توقف  الى  كورونا  اأزمــة  اأدت 
التنموية والخدمية في محافظة جر�س منذ بدء 
فيرو�س  لمواجهة  الحكومية  الإجــــراءات  تطبيق 

كورونا في منت�سف �سهر اآذار الما�سي.
و �ساهمت جائحة كورونا في تاأخير تنفيذ وت�سليم 
الــمــ�ــســاريــع فــي الــمــحــافــظــة الــتــي اقــرهــا مجل�س 
المــر  الخم�س  المحافظة  وبــلــديــات  المحافظة 
تلك  تقدمها  التي  الخدمات  تقديم  يوؤخر  الــذي 

الم�ساريع للمواطنين.
وقال رئي�س مجل�س محافظة جر�س رائد العتوم ان 

موازنة المحافظة انخف�ست اكبر من الن�سف قبل 
اأزمة كورونا حيث كانت 16 مليونا و400 األف دينار 
ماليين   7 لت�سبح  الحكومة  خف�ستها   2020 لعام 

دينار قبل اأزمة كورونا.
واأ�ـــســـاف الــعــتــوم انـــه فــي ظــل ازمـــة كـــورونـــا التي 
اعاقت تنفيذ كافة العمال والم�ساريع في المملكة 
من المتوقع ان تنخف�س الموازنة لكثر من ذلك 
المر الذي ينعك�س على الخدمات ال�سرورية التي 
يحتاجها المواطن م�سيرا الى ان المجل�س ب�سدد 
للم�ساريع  المنفذين  المتعهدين  مــع  الــتــوا�ــســل 
الالزمة  الت�سهيالت  وتقديم  فيها  العمل  لــعــودة 

لهم.

عي - موؤتة - ليالي ايوب

وجهت اللجان والمبادرات الن�سانية والمجتمعية 
م�سروعاتها وبرامجها الخيرية التي نفذتها خالل 
عيد الفطر المبارك نحو المناطق والأحياء الكثر 
المعوزة  الأ�ــســر  اعــداد  لأرتــفــاع  بالنظر  ا�ستحقاقا 
والموؤ�س�سات  للجمعيات  المناطق  تلك  وافــتــقــار 
المعي�سة  ومتطلبات  م�ستلزمات  بتوفير  المعنية 

ال�سا�سية .
وفـــي هـــذا الــ�ــســيــاق نــفــذت مـــبـــادرة يـــوم فـــرح التي 
الريا�سة  كلية  من  جامعية  فعاليات  عليها  تقوم 
في جامعة موؤتة برنامجا مجتمعيا خيريا �سمن 
الفطر  عيد  خــالل  تنفذها  التي  برامجها  حزمة 
هذا العام وزعت خالله بالتعاون مع هيئة الغاثة 
العيد  ك�سوة  الجنوبية  الأغــــوار  فــرع   / الردنــيــة 
وم�ستلزماته على 97 طفال من ابناء اللواء وذلك 
التي  اجوائه  و�سط  العيد  ا�ستقبال  من  لتمكينهم 
ت�سفي عليها المالب�س الجديدة وبقية م�ستلزمات 
الك�سوة البهجة المعتادة ، وفقا لما ذكره م�ساركون 
المبادرات  هذه  اهمية  بــاأن  وبينوا   . البرنامج  في 
م�ساعدة  على  يقت�سر  ل  والمجتمعية  ال�سبابية 
تلبية  من  وتمكينها  والم�ستحقة  العفيفة  الأ�ــســر 
اإلى  ذلــك  متجاوزا  ال�سا�سية  معي�ستها  متطلبات 
الم�سوؤول  والــحــ�ــس  الجتماعية  الــروابــط  تعزيز 
لدى  والمجتمعي  والــوطــنــي  الإن�ساني  بــالــواجــب 

كافة ابناء المجتمع الواحد .
وكما خ�س�ست لجنة زكــاة جــوزاء في لــواء عي ما 
قيمته 700 دينار لتجهيز ك�سوة وم�ستلزمات العيد 
وتم توزيعها على ع�سرات الأ�سر في بلدات جوزاء 

باأنه  اللجنة  اكــدت  توزيع  اآليات  وفق  وعي  وكثربا 
والــذي  لالأ�سر  الملمو�س  المعي�سي  الــواقــع  راعــت 
وم�ساعدات  لبرامج  الأ�ــســر  هــذه  ا�ستحقاق  يــوؤكــد 
وعيد  الف�سيل  وال�سهر  الــكــورونــا  خــالل  اللجنة 

الفطر.
وثــمــنــت الــلــجــنــة لــ�ــســنــدوق الـــزكـــاة الــتــابــع لـــوزارة 
دعمهم  الــوطــن  ابــنــاء  مــن  وللمتبرعين  الأوقــــاف 
اإي�سال  من  وتمكينها  الــزكــاة  للجان  وم�ساندتهم 
مئات  نــداء  وتلبية  والخيرية  الإن�سانية  ر�سالتها 

الأ�سر المتعثرة والم�ستحقة .
و�سملت بــرامــج ومــ�ــســروعــات مــركــز ايــتــام الــمــزار 
المركز  العام وفقا لمدير  لهذا  العيدية  الجنوبي 
ن�سر المحادين توزيع ك�سوة العيد على 200 يتيم 
من  قيمتها  تتراوح  نقدية  مبالغ  و  عفيفة  واأ�سرة 
20 اإلى 25 دينارا ل 200 م�ستحق اإ�سافة ل�سدقات 
الــفــطــر والــتــي �سملت 40 عــائــلــة و�ــســرف كــفــالت 
بــــاأن هــذه  ، مـــوؤكـــدا  الـــف ديــنــار  دوريــــة بقيمة 12 
التي  الــتــوزيــع  اآلــيــات  الــبــرامــج تمت جميعها وفــق 
الإن�ساف  خاللها  مــن  ويحقق  المركز  يعتمدها 
اكبر  اإلى  الإجتماعية وال�سمولية لت�سل  والعدالة 

عدد ممكن من م�ستحقيها
محدودية  ورغــم  المركز  بــاأن  المحادين  وا�ــســاف 
تمكن من  اأنــه  العام غير  هــذا  تلقاه  الــذي  الدعم 
الإن�سانية  الم�سروعات  مــن  وا�سعة  حزمة  تنفيذ 
خالل كورونا وال�سهر الف�سيل وعيد الفطر حيث 
تمكن من توزيع 700 طرد غذائي وتنفيذ برنامج 
افطار ل 50 م�ستحقا طيلة ال�سهر الف�سيل اإ�سافة 
واليــتــام  ال�ــســر  لمئات  نقدية  م�ساعدات  لتوزيع 

والمتعطلين .

اغالق احد اأحياء نحلة جاهز
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العمل توضح حقيقة تسريح عدد من العمال
بأحد المصانع

البنك يعقد اجتماع الهيئة العامة العادي عن بعد
36,2 مليون دينار ارباح األهلي قبل الضريبة

عمان - الراأي

الأردن��ي  الأهلي  للبنك  العامة  الهيئة  عقدت 
اج��ت��م��اع��ه��ا ال�����س��ن��وي ال���راب���ع وال�����س��ت��ي��ن ي��وم 
الخمي�س الما�سي حيث تم الجتماع بوا�سطة 

تقنية الت�سال المرئي واللكتروني.
وقال اأو�سح رئي�س مجل�س اإدارة البنك الأهلي 
ا�ستطاع  ال��ب��ن��ك  اأن  ال��م��ع�����س��ر،  ���س��ع��د  الأردن�����ي 
بالرغم من التحديات ال�ستثنائية التي مرت 
ول زالت تمر بها المملكة والمنطقة باأ�سرها، 
موؤ�سراته  �سعيد  على  نمو  ن�سب  تحقيق  من 
من  العديد  ت�سجيل  م��ن  تمكن  كما  المالية، 
ب��اأن  وروؤي��ت��ن��ا  التزامنا  ت��وؤك��د  التي  الإن��ج��ازات 
اأ�سرة  يخدم  ال��ذي  الم�سرفي  ال�سريك  نكون 

المجتمع الأردني بكافة فئاتها و�سرائحها.
المتحققة  المالية  النتائج  المع�سر  و���س��ارك 
مبيناً  الم�ساهمين،  م��ع   2019 ع��ام  نهاية  ف��ي 
مليون   36،2 ب��ل��غ��ت  اأرب����اح����اً  ح��ق��ق  ال��ب��ن��ك  اأن 
 ،%9 بلغت  نمو  ن�سبة  مع  ال�سريبة  قبل  دينار 
كما بلغت ن�سبة الديون المتعّثرة بعد ا�ستثناء 
 2019 العام  نهاية  في   %5.2 المعّلقة  الفوائد 
الأق��ل  وه��ي  العام 2018  5.8% في  مقارنة مع 
منذ )20( عاماً م�ست، كما بلغت ن�سبة تغطية 
 %77 بحدود  المتعثرة  للديون  المخ�س�سات 
اأعلى من معدلها في الجهاز الم�سرفي  وهي 

كفاية  ن�سبة  وارت��ف��ع��ت   %68 وال��ب��ال��غ  الأردن����ي 
عام  نهاية  ف��ي  كما  اإل���ى %15.66  ال��م��ال  راأ����س 
كما   .2018 للعام   %14.73 م��ع  مقارنة   2019
ارتفعت حقوق الملكية لت�سل اإلى 308 مليون 
م��ع 301  ال��ع��ام 2019 مقارنة  نهاية  ف��ي  دي��ن��ار 
مليون دينار للعام 2018 بن�سبة نمو بلغت %2، 
كما ارت��ف��ع اإج��م��ال��ي ال��دخ��ل خ��ال ع��ام 2019 
 %7.6 ن�سبته  وبما  دي��ن��ار  مليون   8.3 بمقدار 
مع  م��ق��ارن��ة  دي��ن��ار  مليون   118.1 اإل���ى  لي�سل 

109.8 مليون دينار خال العام 2018.

تراجع أسعار الذهب والنفط
وا�صنطن - بترا

ت��راج��ع��ت اأ���س��ع��ار ال��ذه��ب ب��ال�����س��وق الأم��ي��رك��ي��ة 
الثالث  لليوم  خ�سائرها  لتعمق  اأم�س  العالمية، 
ع���ل���ى ال����ت����وال����ي، م�����س��ج��ل��ة اأدن�������ى م�����س��ت��وى ف��ي 
اأ�سبوعين، و�سط اآمال تعافي القت�ساد العالمي 

�سريعا من تداعيات وباء فيرو�س كورونا.
بين  التوترات  ت�ساعد  الخ�سائر  تو�سيع  ويكبح 
كونغ.  هونغ  ح��ول  وال�سين  المتحدة  ال��ولي��ات 
3ر0  بن�سبة  ال���ذه���ب  م��ع��دن  اأ���س��ع��ار  وت��راج��ع��ت 
الأدن���ى منذ  وه��و  دولر،  52ر704ر1  اإل��ى  بالمئة 
13 اأيار، من م�ستوى افتتاح تعامات اليوم عند 
عند  م�ستوى  اأع��ل��ى  و�سجلت  دولر،  88ر709ر1 

02ر716ر1 دولر.
 SPDR وظ��ل��ت ح��ي��ازات ال��ذه��ب ل���دى ���س��ن��دوق
الموؤ�سرات  �سناديق  اأك��ب��ر  وه��و   ،Gold Trust

اأي  دون  بالأم�س  بالذهب،  المدعومة  العالمية 
التوالي لي�ستمر  الثاني على  لليوم  تغيير يذكر 
وال��ذي  م��ت��ري،  الإج��م��ال��ي عند 71ر116ر1 ط��ن 

يعد اأعلى م�ستوى منذ اأيار 2013.
افتتاح  م��ع  العالمية  النفط  اأ���س��ع��ار  وت��راج��ع��ت 
ال�سوق الأميركية ام�س ب�سدد تكبد اأول خ�سارة 
النفط  ليتراجع  الأخيرة،  الثاثة  الأي��ام  خال 
بفعل  اأ�سبوعا،   11 في  م�ستوى  اأعلى  من  الخام 

ن�ساط عمليات الت�سحيح وجني الأرباح.
وتراجع الخام الأميركي بن�سبة 7ر1 بالمئة اإلى 
م�ستوى 54ر33 دولر، من م�ستوى الفتتاح عند 
اأعلى م�ستوى عند 30ر34  13ر34 دولر، و�سجل 
دولر، وانخف�س خام برنت بن�سبة 75ر1 بالمئة 
اإلى م�ستوى 27ر35 دولر للبرميل، من م�ستوى 
الفتتاح عند 90ر35 دولر، و�سجل اأعلى م�ستوى 

عند 16ر36 دولر.

بورصة عمان تسجل اعلى حجم تداول منذ 16 أذار
عمان -  في�صل التميمي

اعلى حجم تداول  الأربعاء  نهاية تعامات جل�سة  بور�سة عمان في  �سجلت 
اأذار من العام الجاري ب� 3.7 مليون دينار، في حين بلغ عدد  منذ جل�سة 16 

الأ�سهم المتداولة 2.4 مليون �سهم، نفذت من خال 1072 عقدا.
تعامات  نهاية  في  عمان  لبور�سة  العام  الموؤ�سر  ارتفع  ال�سياق،  ذات  وف��ي 

جل�سة الأربعاء بن�سبة 1.03 بالمئة، ليغلق عند م�ستوى 1606 نقاط.
بالمئة،   2.43 الفو�سفات  ا�سهم:  اإغ��اق  �سعر  �سعود  الموؤ�سر،  ارتفاع  ودع��م 
الأردني الكويتي 2.43 بالمئة، البنك العربي 2.32 بالمئة، بنك التحاد 2.27 
بالمئة،   2.15 الأردن-ج��وب��ت��رول  م�سفاة  بالمئة،   2.23 الأردن  بنك  بالمئة، 
بنك الإ�سامي الأردني 2.13 بالمئة، البوتا�س العربية 1.78 بالمئة والبنك 

الأهلي 1.29 بالمئة.

االأعلى تداواًل
ب� 1.4 مليون  الجل�سة  ت��داول خال  العربي اعلى حجم  البنك  و�سجل �سهم 
الإقبال لا�ستثمار 404 الف دينار،  دينار،  الف  الأردن��ي 793  المركز  دينار، 
الوطنية  دي��ن��ار،  الف   107 ال��م��ال  بنك  دي��ن��ار،  ال��ف   174 الأرا����س���ي  تطوير 
لاألمنيوم 102 الف دينار، البوتا�س العربية 85 الف دينار، بنك القاهرة عمان 
81 الف دينار، الأردني الكويتي 64 الف دينار ومجمع ال�سليل 58 الف دينار.

االأعلى اأ�صهمًا
الف   670 ب�  الجل�سة  خ��ال  ا�سهم  كمية  اعلى  الأردن���ي  المركز  �سهم  و�سجل 
�سهم،  ال��ف   179 لاألمنيوم  الوطنية  �سهم،  ال��ف   323 العربي  البنك  �سهم، 

مجمع ال�سليل 132 الف �سهم، تطوير الأرا�سي 130 الف �سهم، بنك المال 
الف  الأردنية 75  الملكية  �سهم،  الف  القاهرة عمان 83  �سهم، بنك  الف   123

�سهم، الوطنية للكوابل 61 الف �سهم والمقاي�سة للنقل 52 الف �سهم.

االأعلى عقودًا
و�سجل �سهم البنك العربي اعلى حجم عقود خال الجل�سة ب� 162 عقد، بنك 
المال 65 عقدا، البوتا�س العربية 61 عقدا، الوطنية الألمنيوم 58 عقدا، بنك 
القاهرة عمان 53 عقدا، المقاي�سة للنقل 38 عقدا، الت�سالت الأردنية 38 
بابل  29 عقدا وحدائق  ال�سليل  37 عقدا، مجمع  الإقبال لا�ستثمار  عقدا، 

26 عقدا.

43 �صركة رابحة
وارتفعت اأ�سعار ا�سهم: الموارد ال�سناعية 10 بالمئة، البطاقات العالمية 9.09 
بالمئة، الوطنية للكوابل 8.33 بالمئة، اإعمار للتطوير العقاري 6.25 بالمئة، 
بالمئة،   3.57 ال�سياحية  للم�ساريع  التجمعات  بالمئة،   4.54 الأردن  حديد 
الأردنية  العقارية  بالمئة،   3.03 الكفاءة لا�ستثمارات  بالمئة،   3.12 المهنية 
�سرق  بالمئة،   2.70 دارات  بالمئة،   2.85 المتحدة  ال��ك��اب��ات  بالمئة،   2.94
الكويتي  الأردن��ي  بالمئة،   2.43 الفو�سفات  بالمئة،   2.43 عربي لا�ستثمارات 
2.43 بالمئة، حدائق بابل 2.38 بالمئة، التجمعات ال�ستثمارية 2.38 بالمئة، 
 2.32 العربي  البنك  بالمئة،   2.32 ال�سليل  مجمع  بالمئة،   2.35 المال  بنك 
بالمئة، بنك �سفوة الإ�سامي 2.29 بالمئة، بنك التحاد 2.27 بالمئة، بنك 
الأردنية  الت�سالت  بالمئة،   2.22 وال�سياحة  الفنادق  بالمئة،   2.23 الأردن 

2.17 بالمئة، م�سفاة الأردن-جوبترول 2.15 بالمئة، بنك الإ�سامي الأردني 
بالمئة،   2.11 الدوائية  الحياة  بالمئة،   2.12 لا�ستثمار  عمد  بالمئة،   2.13
الوطنية  بالمئة،   1.78 العربية  البوتا�س  بالمئة،   2.08 عمان  القاهرة  بنك 
الأردنية  الأنابيب  بالمئة،   1.75 الأردنية  الكهرباء  بالمئة،   1.78 لاألمنيوم 
 1.44 العربية  الموؤ�س�سة  بنك  بالمئة،   1.69 للتاأمين  الأول��ى  بالمئة،   1.72
المجموعة  بالمئة،   1.29 الأهلي  البنك  بالمئة،   1.42 الإ�سكان  بنك  بالمئة، 
الإ�سامية  التاأمين  بالمئة،   1.08 للمبيدات  العربية  بالمئة،   1.26 للتاأمين 
 0.83 الأردن���ي  المركز  بالمئة،   0.89 العربي  ال�ستثمار  بنك  بالمئة،   1.02

بالمئة والخطوط البحرية 0.58 بالمئة.

30 �صركة تراجعت اأ�صهمها
وتراجعت اأ�سعار ا�سهم: �سرى 4.34 بالمئة، الراي 4 بالمئة، الملكية الأردنية 
التغذية  التجمعات لخدمات  بالمئة،  للو�ساطة 3.70  العالمية  بالمئة،   3.84
م�سافات  بالمئة،   3.44 لاأماك ِ ديكابول�س  الأردن  بالمئة،   3.57 والإ�سكان 
للنقل 3.22 بالمئة، القد�س الخر�سانية 3.12 بالمئة، اأوفتك القاب�سة 3.03 
بالمئة، الباطون الجاهز 2.94 بالمئة، �سبائك 2.85 بالمئة، زارة لا�ستثمار 
2.77 بالمئة، المتخ�س�سة للتجارة 2.47 بالمئة، ال�ستثمارية القاب�سة 2.43 
بالمئة، اآفاق للطاقة 2.38 بالمئة، الأ�سواق الحرة 2.37 بالمئة، ال�ستثماري 
 2.20 الم�ستثمرون  ات��ح��اد  بالمئة،   2.22 المتو�سط  البحر  بالمئة،   2.25
 1.92 للتمويل  الأول���ى  بالمئة،   2.17 والأ����س���واق  للفنادق  ال��دول��ي��ة  بالمئة، 
بالمئة،   1.81 الكهربائية  العربية  بالمئة،   1.88 المالية  المتحدة  بالمئة، 
الإقبال لا�ستثمار 1.79 بالمئة، الثقة لا�ستثمارات 1.49 بالمئة، الموا�سير 
بالمئة،   1.29 المت�سدرة  بالمئة،   1.33 النتقائية  بالمئة،   1.40 المعدنية 

تطوير الأرا�سي 0.74 بالمئة وفيادلفيا لاأدوية 0.72 بالمئة.

عمان - الراأي

نفذت فرق التفتي�س في وزارة العمل زيارة لحد م�سانع اللب�سة 
في مدينة اربد، بعد ورود انباء عن ت�سريح عدد من العمال ب�سكل 

جماعي، بالرغم من عدم و�سول �سكوى ر�سمية للوزارة.
هيثم  المهند�س  العمل  وزارة  في  التفتي�س  مديرية  مدير  وق��ال 
النجداوي في ت�سريح �سحفي اأم�س اإن 370 عاما اأردنيا �ستنتهي 
واإبلغ  المدة(،  ال�سهر )بموجب عقد محدود  نهاية هذا  عقودهم 
81 عاما منهم بعدم رغبة الم�سنع بتجديد العقود لهم لأ�سباب 

اإدارية.
ولفت اإلى انه يجري التباحث مع اإدارة الم�سنع لثنيهم عن قرار 
التفتي�سية  الزيارة  �سوء  على  الم�سنع  واأن  العقود،  تجديد  عدم 
م�سيفا  ال��ع��ق��ود،  تجديد  امكانية  ف��ي  وال��ن��ظ��ر  التقييم  �سيعيد 
اأوام���ر دف��اع  ال��خ��دم��ات  اإن��ه��اء  اأن��ه بجميع الأح����وال تحكم عملية 

وتعليمات خا�سة.
فيه  ي��ع��م��ل  ت��اي��وان��ي  لم�ستثمر  ملكيته  ت��ع��ود  ال����ذي  وال��م�����س��ن��ع 
م��وظ��ف��ون م���ن ال��ج��ن�����س��ي��ات )الأردن�����ي�����ة، ال�����س��ي��ن��ي��ة، ال��ب��ن��غ��ال��ي��ة، 
اأردن���ي،  ع��ام��ل   466 منهم  ع��ام��ل   1700 وع��دده��م  ال�سيرلنكية(، 
يجدد عقود العاملين كل ثاثة اأ�سهر، وخال اأزمة وباء »كورونا 
الم�ستجد«، قررت اإدارة الم�سنع وبح�سب �سكاوى و�سلت للمر�سد 
الم�سنع، رغم  العاملين في  الأردن��ي عدم تجديد عقود  العمالي 

اأنهم اعتادوا على تجديدها منذ �سنوات عملهم الطويلة.
وحذر المر�سد العمالي والحقوقيون في الأردن من عقود العمل 
»الذعانية« والتي تعبتر قانونية �سكا يقبل فيها اأحد الطرفين 
وعليه  تعديلها،  في  الحق  له  يكون  اأن  دون  العقد  �سروط  كامل 
الخ�سوع الكامل للطرف الثاني، لكن هذا الأمر ي�سلب العاملين 
حقهم في ال�ستقرار الوظيفي اإذا ما ا�ستغل ل�سلب حقوق العمال، 

مما يخالف معايير حقوق الن�سان والعمل في العالم.
اأن��ه �سدم  اإل��ى  العمالي،  المر�سد  لبيان  وفقا  العمال  اأح��د  واأ�سار 
باإنهاء خدماته من الم�سنع بعد مدة عمل ا�ستمرت �سبع �سنوات 
اأن��ه م��ن ال�سعب  اق��ت��ات م��ن خالها ه��و واأ���س��رت��ه، واأ���س��اف اأي�ساً 

اإيجاد فر�س عمل في ظل هذه الظروف.
وقال عامل اآخر اإن الم�سنع ا�ستغنى عن العمال الأردنين تحديداً 
وقطع �سبل عي�سهم التي كانت �سعبة اأ�سا�ساً اأثر عدم ا�ستقرارهم 
اأ�سهر  ثاثة  كل  المدة(  )محدودة  عقودهم  وتجديد  العمل  في 
ف��ق��ط، وم��م��ا زاد م��ن �سعوبة الأم���ر »ازم���ة ك��ورون��ا« ال��ت��ي اثقلت 
وني�سان  اآذار  �سهري  روات��ب  العمال  ا�ستلم  حيث  الحمل،  عليهم 
ال�سمان  وبين  ديناراً  بقيمة 55  الم�سنع  بين  على دفعات ق�سمت 

الجتماعي بقيمة 165 ديناراً.

عمان - الراأي

ت��ح��ج��م ب��ع�����س م���ح���ط���ات ال���م���ح���روق���ات 
ع���ن ت��ل��ب��ي��ة ط��ل��ب��ات م��واط��ن��ي��ن ب��ال��ت��زود 
ال�سعار  اع��ان  حين  ال��ى  الديزل  بوقود 
ال����ج����دي����دة ل���ل���م���ح���روق���ات ع����ن ال�����س��ه��ر 

الحالي.
وت��ل��ق��ت $ ���س��ك��اوى م��ن م��واط��ن��ي��ن ان 
محطات وقود رف�ست تزويدهم بالديزل 

على ان تزودهم ال�سبوع المقبل.
بيع  ع��ن  المحاطات  امتناع  �سبب  وي��اأت��ي 
ال���دي���زل ح��ال��ي��ا ل��ب��ي��ع��ه��ا م���ع ال��ت�����س��ع��ي��رة 
ال���ج���دي���دة ال���ت���ي م����ن ال���م���ت���وق���ع رف��ع��ه��ا 
ما  وه���و  ال��م��ق��ب��ل��ة،  الت�سعيرة  ق��ائ��م��ة  ف��ي 

ي��خ��ال��ف ال��ق��وان��ي��ن والن��ظ��م��ة وي�����س��ت��ل��زم 
والثروة  الطاقة  وزارة  من  مبا�سر  تدخل 
وال��ت��ج��ارة  ال�سناعة  ووزارة  وال��م��ع��دن��ي��ة 

والتموين.
الراغب  ابو  خير  محمد  المواطن  وق��ال 
انه ات�سل مع اثنتين من كبرى محطات 
ان  ال  بالديزل  لتزويده  ب��الردن  الوقود 
المبا�سر  الت�سليم  رف�����س��ت��ا  المحطتين 
مع  المقبل  ال�سبوع  تزويده  يتم  ان  على 

الجديدة. الت�سعيرة 
الخير  الثلث  في  النفط  ا�سعار  وارتفعت 
م���ن ال�����س��ه��ر ال��ح��ال��ي وم���ن ال��م��ت��وق��ع ان 
رفع  ت�سمل  ت�سعيرة  عن  الحكومة  تعلن 

المحروقات. ا�سعار 

محطات وقود تحجم عن تزويد 
الديزل بانتظار رفع اسعاره
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تأجيل اقساط شهري حزيران وتموز لمقترضي «التنمية والتشغيل»
عمان - الراأي

التنمية والت�سغيل  اإدارة �سندوق  اأعلن وزير العمل رئي�س مجل�س 
ن�سال البطاينة، عن تاأجيل اأق�ساط �سهري حزيران وتموز لجميع 

مقتر�سي �سندوق التنمية والت�سغيل، وتمديد مهلة الت�سويات.
اأيد  ال��وزراء  اإن مجل�س  اأم�س  البطاينة في ت�سريح �سحفي  وقال 
عمر  الدكتور  ال���وزراء  رئي�س  برئا�سة  اليوم  عقدت  التي  بجل�سته 
المترتبة  الأق�ساط  بتاأجيل جميع  ال�سندوق  قرار مجل�س  ال��رزاز 
التي  الإق��را���س��ي��ة  ال��ب��رام��ج  ولجميع  ال�����س��ن��دوق  مقتر�سي  ع��ل��ى 
ت�ستحق من الول من حزيران لغاية نهاية �سهر تموز، حتى نهاية 
فترة �سداد اأي قر�س، دون اأن تترتب على المقتر�سين اأي فائدة اأو 
مرابحة جراء هذا التاأجيل اإل اإذا رغب المقتر�س بعدم التاأجيل.

مجل�س  تو�سية  على  الموافقة  ق��رر  ال���وزراء  مجل�س  اأن  وا���س��اف، 
اتفاق  م��اح��ق  لتوقيع  ال��م��ق��ررة  ال��م��دة  بتمديد  ال�سندوق  ادارة 
مع  ال��ج��دول��ة  ات��ف��اق  وتوقيع  الجماعية،  للقرو�س  ال��ذم��م  ف�سل 
المقتر�سين اأو كفائهم لبرنامج تمويل القرو�س الفردية لتكون 
ق��رار مجل�س  في  ال���واردة  المدة  ب��دل من  تموز  �سهر  نهاية  حتى 
لفتا  الما�سي،  ني�سان  �سهر  بنهاية  انتهت  والتي  ال�سابق  ال��وزراء 
اإلى اأن القرار جاء لمنح المقتر�سين فر�سة لتوقيع اتفاقات ف�سل 
اأث��رت على  التي  الحظر  الذمم والجدولة تعوي�سا لهم عن فترة 

قدرة المقتر�سين على الحركة وزيارة فروع ال�سندوق.
الملكية  لاأوامر  تنفيذاً  ال��ق��رارات  تاأتي هذه  العمل،  وزي��ر  ووف��ق 
ال�سامية بتخفيف العباء عن المواطنين في ظل جائحة كورونا، 
وتنفيذاً لتوجيهات رئي�س الوزراء بمتابعة كل ما من �ساأنه مراعاة 

و�سع المواطن في مثل هذه الظروف ال�ستثنائية.

اتحاد التأمين يؤجل الخطة التدريبية والندوة العربية

المفوضية األوروبية ستقترح تمويالت إنعاش اقتصادي
بقيمة 750 مليار يورو

عمان - الراأي

اأع����ل����ن الت����ح����اد الأردن���������ي ل�������س���رك���ات ال���ت���اأم���ي���ن ع��ن 
تنفيذها  يتم  ل��م  ال��ت��ي  التدريبية  ال��ب��رام��ج  ترحيل 
 )17( والبالغة   2020 لعام  التدريبية  الخطة  �سمن 
ب��رن��ام��ج��ا ت��دري��ب��ي��ا اإل����ى ع���ام 2021، وذل����ك ا���س��ت��ن��اداً 
اإل في  العامة  التجمعات  التي منعت  الدفاع  لأوام��ر 
الحفاظ  باأهمية  الت��ح��اد  من  واإيمانا  �سيقة  ح��دود 
ع��ل��ى ���س��ام��ة و���س��ح��ة ال��م�����س��ارك��ي��ن وتطبيق ق��واع��د 
الأزم��ة  نتيجة  وذل��ك  اأم��ك��ن  م��ا  الجتماعي  التباعد 
ب�سبب جائحة  ال��ع��ال��م  م��ن��ه��ا  ي��ع��ان��ي  ال��ت��ي  ال��ح��ال��ي��ة 
الندوة  تنظيم  تاأجيل  عن  الع��ان  وكذلك  ك��ورون��ا، 
ال��ع��رب��ي��ة ال��ت��ي ك���ان م��ن ال��م��ق��ررع��ق��ده��ا ف��ي منطقة 
في  الرقمية  التحديات  »اأب���رز  بعنوان  الميت  البحر 
 25  -20 ال��ق��ادم��ة  �سنوات  للخم�س  التاأمين  �سناعة 
الى  العام  القادم من هذا  )�سبتمبر(  ايلول  �سهر  في 
اإ�سعار اآخر خا�سة واأن الندوة التي تم العان عنها 

ا�ستقطبت عدد  بعناية كانت قد  وتحديد موا�سيعها 
كبير من الم�ساركين من داخل وخارج المملكة لتميز 
المحا�سرين والعناوين التي كان من المقرر بحثها 

خال هذه الندوة.
اأعلن عنها التحاد في عام  ومن �سمن الخطة التي 
في  تدريبية  برامج   )4( فقط  تنفيذ  تم  فقد   ،2020
مطلع عام 2020 وقبل تاأثر المملكة بجائحة كورونا، 
المقرر  م��ن  ك��ان  ال��ت��ي  ال��ب��رام��ج  لبقية  بالن�سبة  اأم���ا 
تم  فقد  ال��ع��ام،  نهاية  اإل��ى  ني�سان  �سهر  من  تنفيذها 
ترحيلها الى خطة عمل عام 2021 بعد تجاوز الأزمة 
ل��ات��ح��اد  ال��ت��دري��ب��ي��ة  ال��ب��رم��ج  واأن  �سيما  ال��ح��ال��ي��ة، 
العربية  ال���دول  م��ن  ع��دد  م��ن  م�ساركين  ت�ستقطب 
الم��ت��ي��ازات  ك��اف��ة  م��راع��اة  ي��ت��م  اأن  وع��ل��ى  ال�سقيقة، 
التي منحت ل�سركات التاأمين الردنية �سمن مبادرة 
التحاد الردني ل�سركات التامين باإعان العام 2020 
عام التدريب المجاني وتخ�سي�س مقعدين مجانيين 
ب��رن��ام��ج تدريبي  ك��ل  ف��ي  اأردن��ي��ة  ت��اأم��ي��ن  �سركة  لكل 

و�سيعمل  كما  ل���ع���ام2021،  التدريبية  الخطة  خ��ال 
التحاد خال المرحلة القادمة على تعديل الخطة 
وت�سمينها لبرامج تدريبية جديدة والتي �سوف يتم 
يتم  الحالي،بحيث  ال��ع��ام  نهاية  م��ع  عنها  الع���ان 
من  ب��دل  ج��دي��دة  تدريبية  ب��رام��ج  اأرب��ع��ة  ت�سمينها 
البرامج التي نفذت، بحيث تحاكي اآخر الم�ستجدات 
الحالية  بالأزمة  والتي ترتبط موا�سيعها  التاأمينية 
ه��ذه  ت�سميم  ي��ت��م  اأن  وع��ل��ى  ال��ع��ال��م،  يعي�سها  ال��ت��ي 
ال���ب���رام���ج وت���ح���دي���د م���ح���اوره���ا وال���م���وا����س���ي���ع ال��ت��ي 
العاملين  ا�ستف�سارات  على  تجيب  بحيث  �ستتناولها 
ف���ي ق���ط���اع ال��ت��ام��ي��ن ح����ول ال��ت��غ��ط��ي��ات ال��ت��اأم��ي��ن��ي��ة 
ال��ج��دي��دة،وك��ذل��ك  الح��ت��ي��اج��ات  لتلبية  الم�ستجدة 
ال�ستفادة من الخبرات في ت�سوية التعوي�سات واآلية 
التي  التغيرات  على  ال�سوء  ت�سليط  م��ع  معالجتها 

طراأت على اتفاقيات اإعادة التاأمين.
الموؤتمر  عقد  اأي�سا  �سيت�سمن   2021 ع��ام  اأن  يذكر 
ال�����دول�����ي ال����ث����ام����ن ل���ل���ت���اأم���ي���ن « م����وؤت����م����ر ال��ع��ق��ب��ة 

كل  م���رة  دوري  ب�سكل  ي��ع��ق��د  ال����ذي  ل��ل��ت��اأم��ي��ن2021« 
���س��ن��ت��ي��ن ف���ي م��دي��ن��ة ال��ع��ق��ب��ة ح��ي��ث ح�����ددت ال��ل��ج��ن��ة 
التنظيمية لموؤتمر العقبة موعده ليكون للفترة من 
م�ساء يوم الثنين الموافق 2021/5/31 ولغاية م�ساء 
ي�ستقطب  وال��ذي   .2021/6/2 الموافق  الربعاء  يوم 
م�ساركا   600 ال���  تتجاوز  اأن  يتوقع  دول��ي��ة  م�ساركات 
الدولية  ال��م��وؤت��م��رات  اأول  م��ن  �سيكون  واأن���ه  خا�سة 
في  ال��ت��اأم��ي��ن  ق���ادة  جمع  �ستعيد  ال��ت��ي  المتخ�س�سة 
فر�سة  لكونه  الجائحة  ه��ذه  بعد  ثانية  م��رة  العالم 
ل��ل��ت��وا���س��ل م��ا ب��ي��ن ال��ع��ام��ل��ي��ن ف��ي ال��ت��اأم��ي��ن وت��ب��ادل 
القطاع  بها  مر  التي  التحديات  ومناق�سة  الخبرات 
خال العام2020 وت�سليط ال�سوء على اأبرز البرامج 
التاأمينية الجديدة التي تلبي احتياجات الموؤ�س�سات 
اإعادة  اتفاقيات  التي طراأت على  والف��راد والتغيرات 
والم�ستثناة  المغطاة  بالأخطار  يتعلق  فيما  التامين 
الجديدة  والن�سو�س  ال��ت��اأم��ي��ن  وث��ائ��ق  مختلف  ف��ي 

المتعلقة بتغطيات الأوبئة.

بروك�صل - اأ ف ب

���س��ت��ق��ت��رح ال��م��ف��و���س��ي��ة الأوروب����ي����ة 750 م��ل��ي��ار ي���ورو 
ل��ت��م��وي��ل خ��ط��ة اإن��ع��ا���س اق��ت�����س��ادي��ة ت��ه��دف لإخ����راج 
الناجمة  القت�سادية  الأزم���ة  الأوروب���ي من  الت��ح��اد 
ع��ن اأزم����ة وب���اء ك��وف��ي��د-19، وف���ق م��ا اأع��ل��ن مفو�س 

ال�سوؤون القت�سادية باولو جنتوليني على تويتر.
ال�سندوق،  هذا  اإن�ساء  اأن  الإيطالي  المفو�س  وكتب 
واإلى جانب الآليات الأخرى التي ا�ستحدثت لتحقيق 
اأوروب���ي���ة  ن��ه��و���س اق��ت�����س��ادي، ي�سكل »ن��ق��ط��ة ت��ح��ول 

لمواجهة اأزمة غير م�سبوقة«.
الأوروب��ي��ة  المفو�سية  رئي�سة  تقّدم  اأن  المقرر  وم��ن 
لدعم  اإنعا�س  خطة  الأربعاء  لين  دير  فون  اأور�سول 

اقت�سادات الدول الأوروبية المت�سررة من تف�سي وباء 
كوفيد-19، وتنتظرها تلك الدول بفارغ ال�سبر.

بين  دير لين مزيجاً  يكون م�سروع فون  اأن  ويرجح 
وتقديم  المت�سررة،  ل��ل��دول  ق��رو���س  اإ���س��دار  خ��ي��اري 
اإعانات لها، عبر اأداة اإنعا�س جديدة، تمول من اإ�سدار 
�سندات من جانب المفو�سية با�سم التحاد الأوروبي، 

وفق عدة م�سادر.
الم�سروع  وهو لن يكون ن�سخة »مطابقة تماماً« من 
ال��ف��رن�����س��ي-الأل��م��ان��ي ال���ذي ق��دم��ت��ه اأن��غ��ي��ا ميركل 
واإي��م��ان��وي��ل م��اك��رون الأ���س��ب��وع ال��ف��ائ��ت، وف��ق م�سادر 

اأوروبية.
ال�سمال  دول  من  معار�سة  يواجه  قد  الم�سروع  لكن 

الأقل ت�سرراً من اأزمة الوباء.

بروك�صل - اأ ف ب

اآ�سيا على الطريق ال�سحيح للخروج من الأزمة  تبدو 
فيما  الم�ستجد  ك��ورون��ا  فيرو�س  انت�سار  عن  الناجمة 
ت�سرع اأوروبا اجراءات رفع العزل وتتزايد الإ�سابات في 

اأميركا الاتينية.
لكن في كل اأنحاء العالم يتبين اأن الكلفة الجتماعية 
الب�سرية  الكلفة  الى  ت�ساف  التي  للوباء  والقت�سادية 

العالية، خارجة عن الماألوف.
العالم  في  األفا   350 الوفيات  ح�سيلة  تجاوزت  وفيما 
)ث���اث���ة اأرب���اع���ه���ا ف���ي اأوروب������ا وال����ولي����ات ال��م��ت��ح��دة( 
الأربعاء، يك�سف التحاد الأوروب��ي عن خطة النهو�س 
القت�سادي البالغة قيمتها األف مليار يورو في محاولة 

لنعا�س اقت�سادات الدول الع�ساء ال27.
وح��ت��ى ف���ي ال�����دول ال��ت��ي ق���اوم���ت اأن��ظ��م��ت��ه��ا ال�سحية 
الأزمة، فان الموؤ�سرات القت�سادية والجتماعية تبدو 

متراجعة جدا.
وق��ال��ت جاكلين ال��ف��اري��ز )42 ع��ام��ا( ف��ي م��دري��د وهي 
»اأن���ا  �سعبي  ح��ي  ف��ي  غ��ذائ��ي��ة  م�����س��اع��دات  كي�س  تحمل 
اأغطي وجهي لنني اأ�سعر بالخجل �سراحة، لم اأطلب 

اأبدا في ال�سابق م�ساعدات غذائية«.
وتقف في ال�سف مع حوالى 700 �سخ�س اآخرين اأمام 
جمعية في الحي حولت الى بنك غذائي. في ا�سبانيا 
عليه  ك��ان��ت  اأ���س��رع مما  ب�سكل  الفقر  م��ع��دلت  ت��ت��زاي��د 
باأ�سره  ال��ع��ال��م  لكن   2008 ف��ي  المالية  الأزم����ة  خ��ال 

يعاني.
الأزم��ة  ف��ان  الحكومية  غير  اوك�سفام  منظمة  بح�سب 
ال�سحية يمكن ان تدفع 500 مليون �سخ�س الى الفقر.

الناتج  اإجمالي  هبوط  الخبراء  يتوقع  البرازيل،  في 
ال�سنة بن�سبة 6 الى 10% وارتفاع معدل  الداخلي هذه 

البطالة البالغ حاليا 12،2% الى اأكثر من %18.
في فرن�سا، ومع تراجع اإجمالي الناتج الداخلي بمعدل 
تراجع  على  الخبراء  يراهن  الثاني،  الف�سل  في   %20
الوطني  المعهد  وق��ال  �سنوي.  كمعدل   %8 من  باكثر 
الح�سابات  ان�ساء  منذ  انكما�س  اأك��ب��ر  »اإن���ه  لاح�ساء 

الوطنية في 1948«.
التخلف عن  اعلنا  ال��ل��ذي��ن  ول��ب��ن��ان  الرج��ن��ت��ي��ن  وب��ع��د 
�سداد الديون، يخ�سى خبراء مجموعة الدول الع�سرين 
اأن يت�سبب الوباء قبل نهاية ال�سنة بعدوى التخلف عن 
احترام  على  القادرة  غير  النا�سئة  ال��دول  لدى  الدفع 

التزامات ت�سديد ديونها.
وف��ي ج��ن��وب اف��ري��ق��ي��ا، زاد ال��وب��اء م��ن ال��ب��وؤ���س واأغ���رق 
عددا كبيرا من حوالى اأربعة مايين اأجنبي غالبيتهم 

يقيمون ب�سكل غير �سرعي، في العوز.
الاجئة  العائات  با�سم  الناطق  دجانغا  الفرد  وق��ال 
في حي مايفير في جوهان�سبورغ »هنا كثير من النا�س 
اأو لجئون  يعانون ب�سبب العزل. غالبيتهم مهاجرون 

ول يمكنهم العمل«.
»في  عاما   50 العمر  م��ن  البالغ  المحامي  ه��ذا  وت��اب��ع 
ال�سابق كانوا يعملون في متاجر او يبيعون في ال�سارع، 
اأوراق لم يعد  لكن لم يعد لهم الحق في ذل��ك. ب��دون 

لديهم من خيار �سوى الت�سول«.
كبير  ب�سرر  الم�ستجد  كورونا  فيرو�س  انت�سار  ت�سبب 
لاقت�ساد والأنظمة الجتماعية وال�سحية في العالم 
المعالجين  على  كبيرا  اأث���را  اأي�سا  ت��رك  لكنه  اأج��م��ع، 
ل�سغط  ال�سنة  بداية  منذ  يتعر�سون  الذين  الطبيين 

كبير في العمل واإجهاد ا�ستثنائي.
وقال ك�سافييه نويل الخبير في م�سائل ال�سحة العقلية 
في جامعة بروك�سل الحرة »نواجه جميعا خطرا كبيرا 

للتعر�س لاجهاد ما بعد ال�سدمة«.
في  يعملون  ال��ذي��ن  اأن  بر�س  فران�س  لوكالة  واأ���س��اف 
وحدات العناية المركزة »واجهوا معدل وفيات وطريقة 
اإط���ار مجرد من  ف��ي  وف��اة غير معتادة على الإط���اق 

الإن�سانية بدون ح�سور عائاتهم للتخفيف عنهم«.
واظهرت درا�سة اأجريت في مطلع اأيارعلى 3300 معالج 
طبي في بلجيكا اأن 15% منهم يفكرون في التخلي عن 

هذه المهنة مقابل 6% في الوقات العادية.
مدريد  جامعة  اأج��رت��ه��ا  درا���س��ة  اأظ��ه��رت  ا�سبانيا،  ف��ي 
بدت  ال�سئلة  �سملتهم  طبي  معالج   1200 من   %51 اأن 
عليهم عوار�س »اكتئاب« وان 53% يعانون من موؤ�سرات 

يمكن ت�سنيفها في خانة »اإجهاد ما بعد ال�سدمة«.
ت��زال في حالة  ال��دول ل  ف��ان  اأميركا الاتينية،  وف��ي 
على  يخلفها  التي  والتداعيات  الوباء  لمواجهة  تعبئة 

المجتمعات والأنظمة ال�سحية اله�سة.
العالمية  ال�����س��ح��ة  منظمة  م��ن  اإق��ل��ي��م��ي  ف���رع  وح����ذر 
الم�ستجد  ك��ورون��ا  ف��ي��رو���س  ان��ت�����س��ار  اأن  ال��ث��اث��اء م��ن 
»يت�سارع« في البرازيل والبيرو وت�سيلي داعيا الى عدم 
التراخي في تطبيق اجراءات العزل الهادفة الى اإبطاء 

الإ�سابات.
للبلدان  ال�سّحة  منّظمة  مديرة  اإتيان  كاري�سا  وقالت 
الأم���ي���رك���ّي���ة وم���ق���ّره���ا وا���س��ن��ط��ن »ن���ح���ن ف���ي اأم��ي��رك��ا 
الإ���س��اب��ات  ع��دد  لأّن  خ��ا���ّس،  ب�سكل  قلقون  الجنوبّية 
الجديدة الم�سّجلة الأ�سبوع الما�سي في البرازيل هو 

الأعلى على مدى فترة �سبعة اأّيام منذ بداية الوباء«.

معّدلت  اأي�ساً  �َسّجلتا  وت�سيلي  »البيرو  اأّن  واأ���س��اف��ت 
مرتفعة، في موؤ�ّسر الى اأّن النت�سار يت�سارع في هاتين 

الدولتين«.
و�سجلت البيرو من جهتها عددا قيا�سيا من الإ�سابات 
الجديدة بلغ 5772 في 24 �ساعة من اأ�سل اإجمالي 130 

األف حالة كما اأعلنت وزارة ال�سحة الثاثاء.
ت��ج��اوز ال��ع��دد ال��ي��وم��ّي ل��اإ���س��اب��ات ال��ج��دي��دة اأع����داد 
المتحدة، مّما جعل  وال��ولي��ات  اأوروب���ا  الإ���س��اب��ات في 
اأميركا الاتينّية »من دون اأدنى �سّك« البوؤرة الجديدة 

للوباء، بح�سب منّظمة ال�سّحة للبلدان الأميركّية.
وق���ال���ت ك��اري�����س��ا اإت���ي���ان »ب��ال��ن�����س��ب��ة اإل�����ى م��ع��ظ��م دول 
لتخفيف  الآن  م��ن��ا���س��ب��اً  لي�س  ال��وق��ت  الأم��ي��رك��ّي��َت��ي��ن، 

القيود اأو الحّد من ا�ستراتيجّيات الوقاية«.
ن�سيان  العزل لكن بدون  يتوا�سل تخفيف  اأوروب��ا،  في 
من  وطنيا  ح���دادا  الرب��ع��اء  ا�سبانيا  وت��ب��داأ  ال��وف��ي��ات. 
ت�سبب  ال���ذي  الفيرو�س  ل�سحايا  تكريما  اأي���ام  ع�سرة 

بوفاة اأكثر من 27 األف �سخ�س في الباد.
ف���ي ال��م��ق��اب��ل، ول��ل��ي��وم ال��ث��ال��ث ع��ل��ى ال��ت��وال��ي اعلنت 
اليوم  ف��ي  وف���اة   700 ت�سجيل  ع��ن  المتحدة  ال��ولي��ات 
بكوفيد-19 بح�سب تعداد جامعة جونز هوبكينز عند 

ال�ساعة 00،30 ت غ الربعاء.
ب��ال��وب��اء حيث  الأك��ث��ر ت�سررا  المدينة  ن��ي��وي��ورك،  ف��ي 
عاد  الأق��ل،  على  ال�سركات حتى حزيران  اإغ��اق  اأعلن 
في  ال��م��داولت  قاعة  ال��ى  نيويوركيا  و�سيطا  ثمانون 

وول �ستريت للمرة الأولى منذ 23 اآذار.
ولم تكن البور�سة المكان الرمزي الوحيد الذي اأعاد 
اأبوابه وانما مواقع اأخرى في العالم مثل كني�سة  فتح 
المهد في بيت لحم وموقع بومبيي في ايطاليا فيما 

يبداأ  لكي  ا�سطنبول  ف��ي  الكبير  ال��ب��ازار  دور  �سيكون 
با�ستقبال الزوار خال ب�سعة اأيام.

وه����ي ال���م���رة الأول������ى ال���ت���ي ي��ب��ق��ى ف��ي��ه��ا ه����ذا ال�����س��وق 
اأوروب��ا، مغلقا لمثل هذه  اأ�سواق  اأكبر  اأحد  الم�سقوف، 

الفترة الطويلة منذ ان�سائه قبل �ستة عقود.
م��ن  الأول  ان���ت���ظ���ار  ي���ج���ب  ي������زال  ل  ال���م���ق���اب���ل،  ف����ي 
حزيرانللدخول الى الكولو�سيوم، الموقع الذي يزوره 
اأكبر عدد من ال�سياح في ايطاليا. وك�سف الم�سوؤولون 
ان  العا�سمة الإيطالية  التاريخي في  عن هذا ال�سرح 
»الأ�سهر الما�سية كانت �سعبة جدا مع �سمت �سوريالي 

ي�سعب قبوله«.
اأبوابها  ال�سهيرة في ايطاليا فتح  المواقع  اأبرز  اأع��ادت 
اأ�سبوع، بومبيي الثاثاء وكاتدرائية  اأمام العموم منذ 
ومتاحف  الما�سي  الأ�سبوع  روما  في  بطر�س  القدي�س 
وتعتزم  وم��ي��ان��و.  فلورن�سا  وك��ات��درائ��ي��ات  الكابيتول 
من  الأول  ف��ي  اب��واب��ه��ا  فتح  اع���ادة  الفاتيكان  متاحف 

حزيران.
في باري�س اأي�سا، عاد اأوائل الزوار الثاثاء الى بع�س 

المتاحف بعد فترة عزل طويلة.
الثاثاء  واأعلنت  اأكثر حذرا  األمانيا  كانت  من جهتها، 
التباعد الجتماعي  العمل بقواعد  رغبتها في تمديد 

حتى 29 حزيران بهدف احتواء الوباء.
موا�سلة  من  الألمانية  القدم  ك��رة  يمنع  لم  ه��ذا  لكن 
ال��م��ب��اري��ات ب����دون ج��م��ه��ور. ف��ق��د ف���از ب��اي��رن ميونيخ 
»الكا�سيكر«  ليح�سم  دورت��م��ون��د  على   0-1 ال��ث��اث��اء 
على ملعب »�سيغنال اإيدونا بارك« في المرحلة الثامنة 
القدم ويقترب  الألماني لكرة  ال��دوري  والع�سرين من 

من اللقب الثامن تواليا.

كلفة اقت�صادية واجتماعية و�صحية خارجة عن املاألوف لأزمة كورونا يف العامل

الفنيق  مركز  ع��ن  ال�سادر  العمالي  التقرير  وف��ق 
من المتوقع فقدان اأكثر من مليون عامل وعاملة 
من القت�سادين المنظم وغير المنظم لوظائفهم 
العام. فهل ه��ذا ثمن ع��ادل ندفعه في ميزان  ه��ذا 
بحمد  وكلهم  يومية  ك��ورون��ا  حاله   50 حتى  او   10
الآلف  ل��ع��ودة  تح�سيراتنا  وم��اه��ي  يتعافون؟  اهلل 
من الأردنيين المغتربين؟ وتراجع المقبو�س من 
تحوياتهم اإلى الن�سف، في ظل انكما�س اقت�سادي 

هذا العام �سيزيد عن 3% وفق وزير المالية.
ب�سي�س  نحو  ال�سحي  النفق  عتمة  م��ن  ال��خ��روج 
ال��م��رة بتعطل  م��ن الأم���ل م��و���س��وع ي�سطدم ه��ذه 
جانبي العر�س والطلب في القت�ساد، ف�سابقاً كان 
الب�سائع  تجد  حيث  الطلب  �سعف  �سببه  التراجع 
حالياً  بينما  ي�ستريها،  قليًا  البع�س  معرو�سة 
ال�سوق ممنوعة  العر�س والطلب متعطلين وقوى 

من التفاعل ب�سبب قيود الحركة.
ولي�س  ع��اج��ًا  اأنف�سنا  على  ننفتح  اأن  ب��د  ل  لذلك 
الحركة بوجود �سوابط  اجًا بمعنى تفكيك قيود 
فالنتيجة  واإل  ال��ج�����س��دي،  وال��ت��ب��اع��د  ال�����س��ام��ة 
اأن  وه��ي  تدر�س  اأن  يجب  تخوفات  هناك  خطيرة. 
المجتمعية  المناعة  تت�سكل  اأن  بعد  بالمر�س  نبداأ 
ال��دول  ت��ب��داأ تلك  ال���دول الأخ����رى، وبالتالي  ل��دى 
ف��ي مرحلة  ع��ال��ق��ون  بينما نحن  وال��ن��م��و  ب��الإن��ت��اج 
نكون  وبالطبع  الحالت،  وت�سجيل  المناعة  �سعف 
قد ا�ستنفذنا مواردنا، وهذه الحتمالية القت�سادية 

المرعبة يجب اأن نتجنبها.
المتابع لم�ستجدات الكورونا، يدرك اأن ما نحتاجه 
والوفرة  ال��ح��الت  اأع���داد  بين  وم��وازن��ة  تعاي�س  هو 
ال�����س��ري��ري��ة ل��م��ع��ال��ج��ة ال���ح���الت ال��ت��ي ت��م��ر���س ثم 
يتاأخر  لم  اإذا  فر�سة  لديه  الأردن  فتخرج.  تتعالج 
ذات��ه، لذلك نحتاج ل�سرعة  خير منتج معتمد على 
تعوي�س بع�س الخ�سائر التي �ستتكبدها القطاعات 
والخدمات  التجزئة  قطاعات  فمثًا  القت�سادية، 
يتعلق  ما  خا�سة  تكاليفه  تنخف�س  لم  والمطاعم 
اإيراداتها هزيلة بحكم  بالإيجارات والرواتب بينما 
الإغ����اق المبكر ل��ه��ا ف��ي ال��م�����س��اء وح��رم��ان��ه��ا من 

خدمات الدليفري على مدار ال�ساعة.
الن����ف����ت����اح الق����ت���������س����ادي ال�������س���ري���ع ل��ل��ق��ط��اع��ات 
ال��م�����س��ت��ث��ن��اة،وع��ودة ال��خ��دم��ات ال��ح��ك��وم��ي��ة ب��ك��ف��اءة 
لل�سياحة  واإن��ع��ا���س  متميز،  اإن��ت��اج  ب��وج��ود  وحما�س 
لتعوي�س  ه��ام  اإي��راد  ب��اب  لتكون  مرحليًّا  الداخلية 
الفاقد من ال�سياحة الخارجية التي لن تقبل علينا 
في هذه الظروف وبالتالي نوفر ذلك المليار دينار 
من العمات ال�سعبة التي كان �سينفقها الأردنيون 
برامج  تجهيز  يتطلب  مما  للخارج،  �سياحتهم  في 

محلية مغرية من نواحي المحتوى وال�سعار.
القطاعات  لكافة  حقيقي  فتح  يتطلب  �سبق  ما  كل 
الق��ت�����س��ادي��ة واإل���غ���اء ال���زوج���ي وال���ف���ردي واإن��ع��ا���س 
لأعمال التجزئة المختلفة، واإطاق حرية الحركة 
في  ب��م��ا  ك��اف��ة  وال��م��ت��و���س��ط��ة  ال�����س��غ��ي��رة  للم�ساريع 
ذلك عمال المياومة، وتمديد �ساعات الحركة الى 
اقت�سادية  حكومية  خطة  بجانب  الليل،  منت�سف 
ت�سويق  مع  بفاعلية،  الخا�س  القطاع  فيها  ي�سارك 
اعامي يو�سح للماأ مكامن قوتنا ونجاح التجربة 
النجاح  �سور  حيث  ك��ورون��ا  مكافحة  ف��ي  الأردن��ي��ة 

تظهر خجولة هنا وهناك.
الإب�������راز ل��ن��ج��اح��ن��ا ال�����س��ح��ي ه��دف��ه اأن ن��ك��ون في 
للمنتجات  ت�����س��دي��ر  م���رك���ز  ال��ق��ري��ب  ال��م�����س��ت��ق��ب��ل 
وال���خ���دم���ات وال���ك���ف���اءات خ��ا���س��ة ال��ط��ب��ي��ة، وم��رك��ز 
اإقليمي جاذب لل�سياحة العاجية، واأن  عاج طبي 
في  النكما�س  م��ن  المزيد  نحو  الن���زلق  نتافى 
الإح�سائيات  اأح��دث  وفق  العام  الدين  اقتراب  ظل 
الإجمالي، وتراجع  المحلي  الناتج  اإلى 100 % من 
دولر  مليون   600 ب  ني�سان  نهاية  ف��ي  الإي�����رادات 

مقارنة مع نف�س الفترة من 2019.

رامي خليل خري�صات
R a m i . k k @ h o t m a i l . c o m

الو�صع ل يحتمل التاأخري
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إنهاء التحقيق بقضية شيبس البطاطا 
دون اتخاذ تدابير وقاية

األسهم اإلماراتية ترتفع بالمرحلة الثانية لفتح االقتصاد

انتعاش االقتصاد الفرنسي لكن االنكماش يترصده

عمان - بترا

الوطني  الن��ت��اج  حماية  مديرية  اأنهت 
في وزارة ال�سناعة والتجارة والتموين، 
ال��ت��ح��ق��ي��ق ب��ال��ق�����س��ي��ة ال���ت���ي رف��ع��ت��ه��ا 
ل�سلعة  ال��م��ن��ت��ج��ة  ال��م��ح��ل��ي��ة  ال�����س��رك��ات 
�سيب�س البطاطا، دون اتخاذ اأي تدابير 
للتقدم  توجيهها  ج���رى  فيما  وق��اي��ة، 
بطلب مكافحة اإغراق اإذا رغبت بذلك.

ووجهت الوزارة كتابا ر�سميا اإلى وكالء 
المتعلق  بالقرار  لإعالمهم  ال�سركات 
خالل  ت�سجيلها  ج��رى  التي  بالق�سية 
تدابير  اأي  ات��خ��اذ  دون  الما�سي،  ال��ع��ام 
وق���اي���ة ع��ل��ى ���س��ل��ع��ة ���س��ي��ب�����س ال��ب��ط��اط��ا 

الم�ستوردة.
وح�����س��ب ال��ق��رار ال���ذي ح�سلت )ب��ت��را( 
اأدل��ة كافية  على ن�سخة منه، لم تتوفر 
ع��ل��ى ال���ع���الق���ة ال�����س��ب��ب��ي��ة ب��ي��ن ت��زاي��د 

الم�ستوردات من �سلعة �سيب�س البطاطا 
وال�سرر الواقع على ال�سناعة المحلية.
واأ�����س����ارت ال������وزارة اإل����ى ال���ح���الت ال��ت��ي 
اتخاذ  دون  التحقيق  اإنهاء  فيها  يجري 
المادة  �سمن  ج��اءت  والتي  تدابير،  اأي 
الن��ت��اج  ح��م��اي��ة  ق���ان���ون  م���ن  –اأ(   11(

الوطني رقم)21( ل�سنة 2004.
وي���ت���خ���ذ ال����وزي����ر ب���ن���اء ع���ل���ى ت��ن�����س��ي��ب 
الوطني(،  الن��ت��اج  )حماية  المديرية 
ات��خ��اذ  ال��ت��ح��ق��ي��ق دون  ب���اإن���ه���اء  ق������رارا 
التالية:  الحالت  من  اأي  في  التدابير 
وج��ود  على  المقدمة  الأدل����ة  ك��ان��ت  اإذا 
الممار�سات ال�سارة اأو ال�سرر المترتبة 
�سحب  ج���رى  واإذا  ك��اف��ي��ة،  غ��ي��ر  عليها 
الإج��راء مع  يتعار�س هذا  الطلب ولم 
واإذا كانت  العامة،  الم�سلحة  متطلبات 
ت��و���س��ي��ة ال��م��دي��ري��ة ت��وؤك��د ع���دم وج��ود 

ممار�سات �سارة اأو �سرر.

اأبوظبي - بترا

ارت��ف��ع��ت م��وؤ���س��رات الأ���س��ه��م في 
الإم���������ارات م���ع ب����دء ال��م��رح��ل��ة 
ال���ث���ان���ي���ة م����ن ف���ت���ح الق��ت�����س��اد 
����س���م���ن اإج��������������راءات م���واج���ه���ة 

جائحة كورونا.
واأن���ه���ى م��وؤ���س��ر ���س��وق اأب��وظ��ب��ي 
مرتفعا  الأرب��ع��اء  ال��ي��وم  جل�سة 
نقطة   4133 اإل��ى  بالمئة  49ر0 
م���ع ���س��ع��ود ���س��ه��م ات�������س���الت 2 
ب���ال���م���ئ���ة وم���������س����رف اأب���وظ���ب���ي 
ك��م��ا  ب���ال���م���ئ���ة.   3 الإ�����س����الم����ي 
ارت���ف���ع م��وؤ���س��ر ���س��وق دب���ي عند 
اإلى 1984  بالمئة  9ر1  الإغ��الق 
اإع��م��ار  �سهم  ���س��ع��ود  م��ع  نقطة 
بالمئة   5 م���ن  اأك���ث���ر  ال��ع��ق��اري��ة 
وم�������س���رف دب����ي الإ����س���الم���ي 3 
بالمئة. وبداأت الإمارات اعتبارا 

ثاني مراحل  تطبيق  اليوم  من 
ف���ت���ح الق���ت�������س���اد م����ع ال�����س��م��اح 
�سباحا  ال�ساد�سة  م��ن  بالتنقل 

في  ليال  ع�سرة  ال��ح��ادي��ة  حتى 
دب�����ي وزي��������ادة ط���اق���ة ال���م���ولت 
و�سجلت  محددة.  �سوابط  وفق 

اإ�����س����اب����ة   31086 الإم���������������ارات 
ب��ف��ي��رو���س ك��ورون��ا م��ن مختلف 
ال��ج��ن�����س��ي��ات م��ن��ذ ب����دء ان��ت�����س��ار 

لل�سفاء  م��ن��ه��ا  ت��م��اث��ل  ال����وب����اء، 
ال���ى  ا�����س����اف����ة  ح����ال����ة،   15982

ت�سجيل 253 وفاة.

باري�س - اأ ف ب

ا����س���ت���ع���اد الق���ت�������س���اد ال��ف��رن�����س��ي 
الحجر  تدابير  رف��ع  م��ع  اأنفا�سه 
ي��ع��ود قريبا  ل��ن  ل��ك��ن��ه  ال��م��ن��زل��ي، 
اإل������ى م�����س��ت��وى م����ا ق���ب���ل الأزم������ة 
 %8- ن�سبة  النكما�س  و�سيتخطى 

الحكومة. تتوقعها  التي 
ال�����وط�����ن�����ي  ال�����م�����ع�����ه�����د  وراأى 
ل��الإح�����س��اءات )اإن�����س��ي( الأرب��ع��اء 
ال���ن���ات���ج  اإج����م����ال����ي  ت�����راج�����ع  اأن 
اإل��ى »ح��وال��ى  ال��داخ��ل��ي ق��د ي�سل 
ال�سنة  من  الثاني  للف�سل   »%20
في   %5.8- ت�سجيل  ب��ع��د  وح���ده، 
اأن  اإل����ى  م�����س��ي��را  الأول،  ال��ف�����س��ل 
 2020 للعام   %8 بن�سبة  انكما�سا 
يبقى  الحكومة،  لتوقعات  طبقا 

واقعي«. »غير  �سيناريو 
ف���ه���ذه الأرق��������ام ت��ف��ت��ر���س ع����ودة 
ال��و���س��ع اإل����ى ط��ب��ي��ع��ت��ه ب��ال��ك��ام��ل 

اعتبارا من تموز.
»بعد  اأن���ه  اأو���س��ح  ال��م��ع��ه��د  اأن  اإل 
ح�����وال�����ى ����س���ه���ري���ن م�����ن ت���ب���اط���وؤ 
ال����ن���������س����اط، ي���ج���ه���د الق���ت�������س���اد 
ل����س���ت���ع���ادة   )...( ال���ف���رن�������س���ي 
اأنفا�سه. لكنه ينه�س في عالم لم 
الأزم��ة  قبل  ك��ان  كما  تماما  يعد 
�سيكون  والن��ت��ع��ا���س  ال�����س��ح��ي��ة«، 
»في اأف�سل الأحوال تدريجيا في 

الثاني«. الف�سل 
وك�����ان ح���اك���م ال���ب���ن���ك ال���م���رك���زي 
ال��ف��رن�����س��ي ف��رن�����س��وا ف��ي��ل��وروا دو 
مرحلة  اأن  الإث��ن��ي��ن  اأع��ل��ن  غ��ال��و 
رف����ع ت���داب���ي���ر ال��ح��ج��ر ال��م��ن��زل��ي 
على  نقاط  ثالث  البالد  �ستكلف 
ناتجها  اإجمالي  م��ن  تقدير  اأق��ل 

ال�سنة. الداخلي هذه 
وع��ل��ق وزي����ر الق��ت�����س��اد ب��رون��و 
لإذاعة  متحدثا  الأربعاء  لومير 
راديو كال�سيك »لطالما قلت اإن 
النمو رقم  8% من تراجع  ن�سبة 
ن��ت��وق��ع  اأن  ع��ل��ي��ن��ا   )...( م��وق��ت 
كبير  تراجع  في  انكما�س  اأرق��ام 

للعام 2020 في فرن�سا«.
اإن�����س��ي  م��ع��ه��د  اأرق������ام  اأن  وراأى 
ان��ت��ع��ا���س فعلي  »ت���وؤك���د ح�����س��ول 

تدريجي«. اإنما 
���س��ج��ل��ت ف��رن�����س��ا م��ن��ذ ب���دء رف��ع 
اأي�����ار   11 ف����ي  ال����ع����زل  ت����داب����ي����ر 
انتعا�سا »حذرا اإنما وا�سحا« في 
اإلى  القت�ساد  وارتفع  الن�ساط، 
قبل  م�ستواه  م��ن   %80 »ح��وال��ى 
فقط  الثلثين  مقابل  الأزم����ة«، 

الحجر. خالل 
المتاجر  معظم  فتح  اإعادة  ومع 
الفرن�سيين  من  العديد  وع��ودة 
اإل�������ى ال����ع����م����ل، ����س���ه���دت ج��م��ي��ع 
م�ستوى  في  ارتفاعا  القطاعات 

ن�����س��اط��ه��ا ب��ال��ن�����س��ب��ة اإل�����ى ف��ت��رة 
الحجر.

وف�����ي ال���ق���ط���اع���ات ال���ت���ج���اري���ة، 
جراء  ت�سررا  الأكثر  كانت  التي 
ال����ع����زل، ب��ل��غ ت���راج���ع ال��ن�����س��اط 
رف��ع  ق��ب��ل   %39- م��ق��اب��ل   %25-
ال���ح���ج���ر، ف��ي��م��ا ب���ات���ت ال��ن�����س��ب��ة 
مقابل  ال��ب��ن��اء  ق��ط��اع  ف��ي   %38-
اأي�����ار/م�����اي�����و،   11 ق���ب���ل   %75-

و-24% في القطاع ال�سناعي.
ك���ذل���ك ���س��ج��ل ت��ح�����س��ن ط��ف��ي��ف 
ع��ل��ى ���س��ع��ي��د الأع����م����ال ول����و اأن 
بعدما  متدنيا،  يبقى  الن�ساط 
ب��ل��غ اأدن����ى م�����س��ت��وى ت��اري��خ��ي له 

ني�سان. في 
ال�����س��ح��ي��ة  ال����ق����ي����ود  ت�������زال  ول 
وال���ب���ل���ب���ل���ة ال����م����ت����وا�����س����ل����ة ف��ي 
تعيق  والتوريد  الإنتاج  �سال�سل 

القت�سادي. النتعا�س 
ال���ق���ط���اع���ات  ب���ع�������س  اأن  ك����م����ا 
الق����ت���������س����ادي����ة ال���م���ه���م���ة م��ث��ل 
ال���ف���ن���ادق وال��م��ط��اع��م وت��ن��ظ��ي��م 

ال���ف���ع���ال���ي���ات وال���ث���ق���اف���ة، ت��ب��ق��ى 
ولو  متوقفة،  �سبه  اأو  متوقفة 
المطاعم  ب��اإم��ك��ان  ���س��ي��ك��ون  اأن���ه 
وال���م���ق���اه���ي ا���س��ت��ق��ب��ال ال������رواد 
الم�سنفة  المناطق  في  مجددا 
»خ�����س��راء« اع��ت��ب��ارا م��ن ال��ث��ان��ي 
بح�سب  ح���زي���ران/ي���ون���ي���و،  م���ن 
رئي�س  �سيعر�سها  التي  التدابير 

اإدوار فيليب الخمي�س. الوزراء 
الأ�سر  الأثناء، اغتنمت  في هذه 
اإع������ادة ف��ت��ح ال��م��ت��اج��ر، ف�����ُس��ج��ل 
خالل  ال�ستهالك  ف��ي  انتعا�س 
الأ�سبوع الأول من رفع الحجر.
ل��ك��ن م��ع��ه��د اإن�������س���ي ي���ح���ذر ب���اأن 
يبقى  النتعا�س  هذا  من  »ق�سما 
بم�ستريات  يتعلق  اإذ  م��رح��ل��ي��ا، 
ت���ح���ّت���م اإرج�������اوؤه�������ا«، وه������ذا »ل 
ي�����س��م��ح ف���ي ال��م��رح��ل��ة ال��راه��ن��ة 
ب��ال���س��ت��ن��ت��اج ب����اأن ه����ذا ���س��ي��ك��ون 
لال�ستهالك  ال��دائ��م+  +ال��ن��م��ط 

المقبلة«. الأ�سابيع  خالل 
وما يزيد من المخاوف اأن عدم 

ال��ي��ق��ي��ن ح��ي��ال ال��م�����س��ت��ق��ب��ل قد 
ي��دف��ع الأ���س��ر ال���ى ل���زوم ال��ح��ذر 
في م�سترياتها، ول �سيما بعدما 
حذر لومير من اإفال�س �سركات 
وم�����وج�����ات ت�������س���ري���ح م��وظ��ف��ي��ن 

القادمة«. الأ�سهر  »خالل 
الأ�سر  وبالتالي، بقيت معنويات 
م���ت���دن���ي���ة ف����ي اأي��������ار، ف����ي ح��ي��ن 
ا���س��ت��ه��الك الأ���س��ر  ا���س��ت��ئ��ن��اف  اأن 
�سيكون  ال�سركات  وا�ستثمارات 
اأ���س��ا���س��ي��ا ل��دع��م الق��ت�����س��اد في 
ال��م��رح��ل��ة ال��م��ق��ب��ل��ة. وف���ي ه��ذا 
اأ�سحاب  جمعية  دع��ت  ال�سياق، 
ال���ع���م���ل اإل��������ى ات�����خ�����اذ ت���داب���ي���ر 
لدعم  ال�سيف  قبل  »تحفيزية« 

الطلب.
وب�����ع�����د اإق�����������رار خ����ط����ط ل���دع���م 
ال����ق����ط����اع����ات الأك�����ث�����ر ت�������س���ررا 
م���ث���ل ال�������س���ي���اح���ة وال���������س����ي����ارات 
وال�������س���ن���اع���ات ال����ج����وي����ة، ت���ع���ّد 
ال����ح����ك����وم����ة خ����ط����ة لإن����ع����ا�����س 

الخريف. لف�سل  القت�ساد 

عمان - الراأي

اعلنت موؤ�س�سة التمويل الدولية التابعة للبنك 
الدولي حزمة تمويلية بقيمة 30 مليون دولر 
لتمويل الأعمال الإن�سائية وا�ستكمال التو�سعة 

الخا�سة بم�ست�سفى العبدلي.
طبية،  تخ�س�سات  ع���دة  الم�ست�سفى  وي�سمل 
ب�سعة ت�سغيلية ت�سل اإلى 200 �سرير طبي ولديه 
اأي�سا نموذج خا�س للرعاية الطبية ما ي�ساعد 
المقدمة في هذا  على تح�سين ج��ودة خدمات 
ال��م��ج��ال، وف���ق اأف�����س��ل ال��م��م��ار���س��ات ال��دول��ي��ة 
والمقيمين،  الأردنيين  للمواطنين  وتّوفيرها 
المت�سررة  البلدان  من  القادمين  والمر�سى 

من ال�سراعات في المنطقة.
�سغوطات  من  ال�سحية  الرعاية  نظام  ويعاني 
ك��ب��ي��رة ب�����س��ب��ب ت���زاي���د ال��ط��ل��ب ن��ت��ي��ج��ة للنمو 
المنطقة  ف��ي  ال��واف��دي��ن  والمر�سى  ال�سكاني 
�سحية  رع��اي��ة  على  للح�سول  ي�سعون  ال��ذي��ن 
وباء  فر�سها  التي  ال�سغوط  ظل  وفي  اأف�سل، 
كورونا )كوفيد-19( على الأنظمة ال�سحية في 

مختلف اأنحاء المنطقة.
الم�ست�سفى  ادارة  مجل�س  رئي�س  نائب  وتوقع 
اأب������و غ����زال����ة اأن ت���وف���ر ال��ت��و���س��ع��ة ف��ي  اأح����م����د 
الما�سي  ال��ع��ام  اأب��واب��ه  فتح  ال���ذي  الم�ست�سفى 
ال��خ��دم��ات  ج�����ودة  وت��ح�����س��ي��ن  وظ���ي���ف���ة،   1200

الطبية والتمري�سية في اأنحاء البالد كافة.
واأ�ساف اأن الم�ست�سفى قادر على توفير الرعاية 

المتخ�س�سة في الأردن والمنطقة بالرغم من 
اإلى تن�سيط  الطلب المتزايد عليها، بالإ�سافة 
هناك  �سيكون  واأن���ه  بالمملكة،  الطبي  ز  التميُّ
ت��ع��اون م��ع ك��ل��ي��ات ال��ت��م��ري�����س ف��ي ال��ج��ام��ع��ات 
الأردن����ي����ة ب�����س��اأن ال���ت���دري���ب، وال����س���ت���ف���ادة من 

امكانات الم�ست�سفى في مجال التدريب.
ال�����س��ن��اع��ات  ل���ق���ط���اع  الأول  ال���م���دي���ر  وق������ال 
والخدمات  ال��زراع��ي��ة  وال�سناعات  التحويلية 
ب��م��وؤ���س�����س��ة ال��ت��م��وي��ل ال���دول���ي���ة ت��وم��ا���س تلما 
تعزيز  على  �ست�ساعد  التمويلية  ال��ح��زم��ة  اإن 
ال���س��ت��ث��م��ار وال���وف���اء ب��ال��ط��ل��ب ال��م��ت��زاي��د على 
وتح�سين  بالمملكة  ال�سحية  الرعاية  خدمات 

جودتها ب�سكل عام.
واأ�ساف اأن هذا التمويل �سيزيد التزام م�ست�سفى 
ال�سحية،  الممار�سات  اأف�سل  بتقديم  العبدلي 
الطبية،  الأ���س��ّرة  من  المزيد  تّوفر  عن  ف�سال 
في  ال�سحية  للرعاية  مبتكرة  تدابير  واي��ج��اد 
على  ال��م��واط��ن  ح�����س��ول  يكفل  ب��م��ا  المنطقة، 

المزيد من خدمات الرعاية التي يحتاجها.
يعتزم  ال��ذي  العبدلي  م�ست�سفى  اأن  اإل��ى  ي�سار 
���س��ف��اف وم���وح���د، ورف��ع  اإت���اح���ة ه��ي��ك��ل ت�سعير 
اأحد  هو  ال�سحية،  الرعاية  نواتج  عن  تقارير 
المبادئ  وثيقة  على  الموؤ�س�سين  الموقعين 
التي  ال�سحية  الرعاية  مجال  في  الأخالقية 
للم�ساعدة  الدولية  التمويل  موؤ�س�سة  اأعدتها 
ع��ل��ى الرت����ق����اء ب���ج���ودة ال���رع���اي���ة وت��ع��زي��زه��ا 

واإتاحتها للجميع.

«التمويل الدولية» تمول مستشفى العبدلي
 بـ 30 مليون دوالر

3٫3 مليار دوالر حجم سوق التجارة 
اإللكترونية بقطر

الدوحة - بترا

3ر3  بلغ  قطر  ف��ي  الإلكترونية  ال��ت��ج��ارة  حجم  بلغ 
ظهور  اأعقاب  في  قيا�سيا  نموا  محققا  دولر  مليار 

جائحة كورونا.
اأن  ال��ق��ط��ري،  والإح�����س��اء  التخطيط  ج��ه��از  وت��وق��ع 
بمعدل  تعامالته  ف��ي  انتعا�سا  القطاع  ه��ذا  ي�سجل 

نمو �سنوي مركب ي�سل اإلى 17 بالمئة حتى 2025.
وب��ح�����س��ب ب��واب��ة ال��ت��ج��ارة الإل��ك��ت��رون��ي��ة ال��ق��ط��ري��ة، 
ت�سعى  القطرية  الإلكترونية  ال��ت��ج��ارة  ب��رام��ج  ف��اإن 
رئي�س  م�ساهم  اإل��ى  الإلكترونية  ال��ت��ج��ارة  لتحويل 

ال�سركات  وي��دع��م  ي�سجع  م��ا  ال��دول��ة،  اق��ت�����س��اد  ف��ي 
الإلكترونية.

وي��ع��ت��ب��ر م�����س��روع ع��الم��ة ال��ث��ق��ة ل�����س��رك��ات ال��ت��ج��ارة 
الإلكترونية )ثقة( اأحد البرامج الطموحة الهادفة 
ال��ت��ج��ارة الإل��ك��ت��رون��ي��ة ف��ي قطر  اإل���ى تحفيز ق��ط��اع 
عبر  التجزئة  تجارة  في  المحلية  المبيعات  وتنمية 
الإنترنت، بت�سجيع الم�ستهلكين على الثقة في نظام 
مواقع  ا�ستخدام  على  وحثهم  الإلكترونية،  التجارة 
وم��ن�����س��ات م��ح��ل��ي��ة ل��ل��ت�����س��وق ع��ب��ر الإن��ت��رن��ت ب�سكل 
اآم���ن وف��ع��ال، وت��زوي��د ال��ت��ج��ار ب�����الأدوات وال��ق��درات 

والمهارات الالزمة لتحقيق النجاح �سريعاً.

إنذار صادر
عن وزارة العمل

السيد تامر إيليا جميل اليارد
نظ��را النته��اء االج��ازة بدون 
رات��ب الممنوح��ة ل��ك لم��دة 
ع��ام والت��ي تنته��ي بتاري��خ 
لع��دم  ونظ��را   .2020/1/31
لغاي��ة  العم��ل  مباش��رتك 
المادة  تاريخه وعمال باح��كام 
)170/أ/2( م��ن نظام الخدمة 
المدنية رقم )9( لس��نة 2020 
اعلم��ك بأن��ه س��يتم اعتبارك 
فاقدا لوظيفت��ك في حال عدم 
التحاقك بالعمل خالل عش��رة 

أيام من تاريخ هذا االعالن.

مديرية المشتريات الدفاعية
إعالن طرح عطاء 

شراء كمية )2200( طن من مادة األرز
1 - تعلن مديرية المشتريات الدفاعية في القيادة العامة للقوات المسلحة االردنية – الجيش 
2020/17/18/7( شراء  ع  )م ش  رقم  العطاء  المركزية عن طرح  العطاءات  لجنة  بالعربي/ 
العطاء  هذا  في  باالشتراك  الراغبين  المتعهدين  فعلى  االرز(  مادة  من  طن   )2200( )كمية 
مراجعة امين سر لجنة العطاءات المركزية لشراء نسخة العطاء مقابل دفع مبلغ )60( دينارا 
الوطني  و)الرقم  التجاري  والسجل  المهن  المهن  رخصة  معهم  مصطحبين  مستردة  غير 

للمنشأة( ساريتي المفعول وصورة عنهما وكتاب تفويض من الشركة لمندوبها.
2 - يتم بيع دعوات العطاء يوميا من الساعة )0900( التاسعة صباحا ويستمر بيع دعوة العطاء 
لغاية الساعة )1300( الواحدة ظهرًا حتى يوم االثنين الموافق 2020/6/15 )باستثناء يومي 

االحد والخميس من كل اسبوع وايام العطل الرسمية(.
يوم  الواحدة ظهرا من   )1300( الساعة  المختوم قبل  الظرف  بواسطة  المناقصات  تعاد   -  3
القيمة  )5%( من قيمة  بقيمة  تامين مالي مصدق  بها  2020/6/16 ومرفق  الموافق  الثالثاء 
بها  غير مرفق  مناقصة  وكل  العينات  مع  اعلى سعر معروض(  )حسب  المعروضة  االجمالية 
التامين المالي او قيمة التامين المالي اقل من المطلوب تهمل وال ينظر بها وكل مناقصة ترد 

متاخرة عن موعد االغالق اعاله او بدون عينات ترفض ولن يتم استالمها.
4 - عنوان لجنة العطاءات المركزية: 

تلفون: )5000800( - فاكس: )5000146( 
موقعنا على االنترنت هو www.jafdop.mil.jo )لالطالع على المواصفات الفنية المطلوبة(

مديرية المشتريات الدفاعية
إعالن طرح عطاء 

شراء كمية )120( طن من مادة اللحم المعلب
1 - تعلن مديرية المشتريات الدفاعية في القيادة العامة للقوات المسلحة االردنية – الجيش 
2020/19/26/7( شراء  ع  )م ش  رقم  العطاء  المركزية عن طرح  العطاءات  لجنة  بالعربي/ 
هذا  في  باالشتراك  الراغبين  المتعهدين  فعلى  المعلب(  اللحم  مادة  من  طن   )120( )كمية 
العطاء مراجعة امين سر لجنة العطاءات المركزية لشراء نسخة العطاء مقابل دفع مبلغ )60( 
دينارا غير مستردة مصطحبين معهم رخصة المهن المهن والسجل التجاري و)الرقم الوطني 

للمنشأة( ساريتي المفعول وصورة عنهما وكتاب تفويض من الشركة لمندوبها.
2 - يتم بيع دعوات العطاء يوميا من الساعة )0900( التاسعة صباحا ويستمر بيع دعوة العطاء 
لغاية الساعة )1300( الواحدة ظهرًا حتى يوم االثنين الموافق 2020/6/15 )باستثناء يومي 

االحد والخميس من كل اسبوع وايام العطل الرسمية(.
يوم  الواحدة ظهرا من   )1300( الساعة  المختوم قبل  الظرف  بواسطة  المناقصات  تعاد   -  3
القيمة  )5%( من قيمة  بقيمة  تأمين مالي مصدق  بها  2020/6/16 ومرفق  الموافق  الثالثاء 
بها  غير مرفق  مناقصة  وكل  العينات  مع  أعلى سعر معروض(  )حسب  المعروضة  االجمالية 
التأمين المالي او قيمة التامين المالي اقل من المطلوب تهمل وال ينظر بها وكل مناقصة ترد 

متأخرة عن موعد اإلغالق أعاله او بدون عينات ترفض ولن يتم استالمها.
4 - عنوان لجنة العطاءات المركزية: 

تلفون: )5000800( - فاكس: )5000146( 
موقعنا على االنترنت هو www.jafdop.mil.jo )لالطالع على المواصفات الفنية المطلوبة(
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رم�شان الروا�شدة

العودة اإىل احلياة االعتيادية
اإلى  تدريجياً  تعود  الحياة  ب��داأت  الثالثاء،  اأم�س،  اأول  منذ 
الموظفين  م��ن  ك��ب��ي��ر  ع���دد  ع����ودة  م��ع  الطبيعي  و���س��ع��ه��ا 
ل  بن�سبة  اأعمالهم  اإلى  الخا�س  القطاع  ومن  الحكوميين 
باأ�س بها وال�ستمرار في ال�سماح للمواطنين بالخروج في 
م��ا يحتم  وه��و  وال��ف��ردي،  ال��زوج��ي  نظام  �سياراتهم ح�سب 
علينا جميعاً اأن ننتبه ب�سدة مع تحذيرات لجنة الوبئة باأن 

هنالك اإمكانية للعودة اإلى ظهور حالت كثيرة.
الدكتور  ال�سحة  اأعلن عنه وزير  المقابل هناك توجه  في 
الأ�سابيع  خ��الل  مغلقة  قطاعات  فتح  ب��اإع��ادة  ج��اب��ر  �سعد 
وكنائ�س  م�ساجد  من  العبادة  دور  فتح  بينها  من  القادمة 
���س��م��ن اأ���س�����س ي��ج��ري و���س��ع��ه��ا ي��ت��م م��ن خ��الل��ه��ا الل��ت��زام 
ولب�س  الم�سلين  ب��ي��ن  وال��ت��ب��اع��د  ال�����س��ح��ي��ة  بالتعليمات 
الكمامات وغيرها من اجراءات وقائية الهدف منها حماية 
النا�س. وبعد ذلك �ستعود عدد من القطاعات الى اعمالها، 
واي�سا ب�سكل تدريجي وهو امر طالب به النا�س ولكن له 

محاذير كثيرة.
مع العودة التدريجية الى العمل وفتح القطاعات المغلقة 
فثمة �سوؤال مهم يتعلق بال�سحة العامة خ�سو�ساً اأن كثيراً 
من دول العالم بداأت فعليا بفتح القطاعات المختلفة من 
لكن  وريا�سية  واجتماعية  و�سياحية  ودي��ن��ي��ة  اقت�سادية 
بحذر كبير خوفاً من ظهور موجة ثانية من تف�سي فيرو�س 

كورونا الذي ارهق العالم اأجمع.
وال�سوؤال المطروح :ما العمل وما هو المطلوب منا؟

يجب، اأوًل، اأن ندرك اأن حياة ما قبل كورونا تختلف كثيراً 
الآن  ل��ذا فالرهان  ال��وب��اء،  ه��ذا  م��ا بعد ظهور  الحياة  ع��ن 
تتهددهم  التي  بالخطار  والمجتمع  النا�س  وعي  على  هو 
فيما لو ت�سرفوا دون طرق الوقاية ال�سحية والجتماعية. 
المهمة  القطاعات  خا�سة  تتوقف  ل��ن  الحياة  اأن  �سحيح 
وغيرها  وال�سيا�سية  والجتماعية  والتجارية  القت�سادية 
لكن النا�س يجب اأن يدركوا ان وعيهم هو الكفيل بالحماية 
الما�سية  الأ�سابيع  خالل  لحظنا  وقد  الوباء  انت�سار  من 
ان �سخ�سا واحداً نقل العدوى اإلى 100 �سخ�س اآخر نظراً 

لعدم وجود �سوابط وقائية.
والمهم اي�ساً–وهو ما �سبق اأن طرح عدة مرات -هو تغيير 
الحياة الجتماعية والتخفيف من التجمعات غير الالزمة 
اإلى  والتي من �ساأنها ان تن�سر العدوى بين النا�س ا�سافة 
اأن وعي النا�س بالحماية ال�سحية �سيكون �سببا في �سعف 
عودة الفيرو�س لكن يجب اأن نعلم اأنه �ستبقى هناك حالت 
كل يوم، واإن كان بدرجات متفاوتة فلي�س بالإمكان اختفاء 
�سريعاً  له  لقاح  اإيجاد  واح��دة وهي  اإل في حالة  الفيرو�س 
اأن  يجب  ذل��ك  وبغير  العالم  دول  ك��ل  ف��ي  النا�س  وتطعيم 

نتعاي�س مع المر�س وظهور حالت عدوى كل يوم.
الكرة، اليوم، هي في مرمى النا�س فبعد �سهرين من الغلق 
الكامل و�سبه الكامل لكل القطاعات في المجتمع بما في 
في  والجزئي  والأع��ي��اد  الجمع  اأي��ام  ال�سامل  الحظر  ذل��ك 
الأيام العادية علينا ان ن�ستوعب الدر�س جيداً، واأن نعي اأن 
لكل فرد دوره في الحماية، واأن نتعود على مفاهيم وطرق 
جديدة للحياة وهذا كله مرهون بوعي النا�س وتعلمهم من 
المربع  اإلى  واإل �سنعود  ال�سعوب والدول الخرى.  تجارب 

الأول وهو ما نخ�ساه حقيقة!

ففي  �سنوياً،  بها  ونفتخر  نعتز  التي  المباركة  ال��وط��ن  اأي���ام  م��ن  اأغ��ر  ي��وم 
باأحلى  ال�سم�س  ت�سرق  عام  كل  من  اأي��ار  من  والع�سرين  الخام�س  �سبيحة 
�سورها على تراب هذا الحمى العربي معلنة للعالم اأجمع باأن هذا الوطن 
الكثيرون مالذهم  العزة والإب��اء والقوة وطن ل مثيل له وجد فيه  وطن 
بهذه  نحتفل  ونحن  اإننا  ل��الأوط��ان.  ال��داف��ئ  الح�سن  فقدوا  ممن  الم��ن 
المنا�سبة الغالية في هذه الظروف ال�ستثنائية لنثبت للعالم باأننا كنا وما 
زلنا وط��ن التميز وط��ن الإن��ج��ازات وط��ن الرجال ووط��ن التميز والإب��داع 

الذي �ساهدناه وقدمناه للعالم اأجمع باأروع ما يكون.
يا فار�س الزهور في دروبي ع�ست يا اأردن يا حبيبي مدى الدهر واأنت وطن 
من ل وطن له، وطن الأمن والأمان في يوم ا�ستقاللك يا وطني بوركت يا 
وطن الأباء والأجداد، يا وطن ُجبل بحبات العرق من �سماله لجنوبه ومن 
وروؤو�سنا  اأردنيون  واليرموك. فنحن  الكرامة وموؤتة  بلد  يا  �سرقه لغربه، 

عالية وبتراب الردن و�سعبه الأ�سيل.
اأرب��ع��ة و���س��ب��ع��ون ع��ام��اً م���رت ع��ل��ى ال���س��ت��ق��الل ا���س��ت��ق��الل اأر�����س ال��ر���س��الت 
والأنبياء اأر�س المجد والتاريخ العريق ففوق ترابك يا وطني رفعت �سواعد 
الآباء والأجداد وعلت منارات الح�سارة و�سطر اأبناوؤنا فوق �سطور التاريخ 
�سطور المجد والفخار الأبدي. بوركت الأيدي التي اأ�س�ست وجاهدت واأعلت 
البنيان وخطت لنا م�سارات التقدم اإلى معالي المراتب وبوركت ال�سواعد 
اأر���س  الأردن���ي  ال��ت��راب  لحبات  المنتمية  القلوب  بوركت  وتبني  بنت  التي 
ال�سرف والبطولة. اإن الحتفال بمنا�سبة ا�ستقالل الردن هو نقلة نوعية 
تمثل رمز الكرامة العربية والوطنية حيث ن�ستذكر في هذا اليوم المجيد 
�سواء  الواعية  الها�سمية  قيادتها  بف�سل  المتطورة  الردنية  القوة  عنا�سر 
اأكان ذلك على الجبهة الوطنية اأم من اجل تطوير العمل العربي الم�سترك 
مواطن  كل  على  العزيزة  ال��ذك��رى  ال��واح��دة.وه��ذه  واأمتنا  وطننا  لخدمة 
والتي تمكن خاللها الردنيون بقيادة الها�سميين من اإر�ساء دعائم الدولة 
والديمقراطية  والحرية  الموؤ�س�سية  معالم  وتر�سيخ  الحديثة  الردن��ي��ة 
ليزهو ويفتخر بها اأبناء الردن باإنجازات هذا البلد الكبير ب�سعبه، الكبير 

باإمكانياته بالرغم من �سغر رقعته الجغرافية.
رم��زاً  يعتبر  ال��ذي  ال�ستقالل  عيد  ياأتي  الها�سمية  الأردن��ي��ة  المملكة  في 

وطنياً وعيداً وطنياً نفاخر به العالم اأجمع وتعتز به قيادة و�سعب الأردن 
للمملكة  البداية  نقطة  ك��ان   1946 �سنة  الأردن���ي  ال�ستقالل  لأن  ع��ام،  كل 
على طريق تاأ�سي�س وبناء الدولة الأردنية، وعلى مبادئ الحرية والقومية 
والثورة  النه�سة  مبادئ  واكدتها  ر�سختها  التي  الن�سان  حقوق  واح��ت��رام 

العربية الكبرى.
اهلل  الح�سين حفظه  ابن  الثاني  عبداهلل  الملك  عهد  في  الأردن  غدا  لقد 
ورع���اه، ن��م��وذج��اً م��ن العمل ال��ج��اد نحو ح��ل الق�سايا ال��ت��ي ت��واج��ه الم��ة 
ال��ن��واح��ي  ال�����دوؤوب لتطوير مختلف  ف�����س��اًل ع��ن ع��م��ل ج��الل��ت��ه  ال��ع��رب��ي��ة 
الم�سلحة  ال��ق��وات  وب��ن��اء  والم��ن��ي��ة  والق��ت�����س��ادي��ة  وال��ث��ق��اف��ي��ة  ال�سيا�سية 
ال��ت��ي ه��ي رم���ز وف��خ��ر ل��ك��ل الأردن��ي��ي��ن، ح��ي��ث ع��م��ل ج��الل��ت��ه ع��ل��ى تجذير 
الكبير  فالدور  المواطنين.  لكل  والمان  والمن  والحرية،  الديمقراطية 
الذي لعبه الملك عبداهلل منذ اأن تبواأ �سدة الحكم حظي بتقدير الأو�ساط 
المفدى  الملك  بقيادة  الكبيرة  فاإنجازاتنا  والدولية،  العربية  ال�سيا�سية 
و�سامخة نحو  وقلعة �سامدة  بارزة  �سمة  الم�ستقبل تظل  والتطلعات نحو 
التي  الأردن��ي��ي��ن  ودم��اء  والت�سحية  العز  ووق��ف��ات  القومية.  الأم��ان��ي  بلوغ 
�سالت من اأجل فل�سطين و�سعبها ومقد�ساتها ل ينكرها اإل حاقد وجحود 

وذو اأهداف دنيئة.
ول  العالية،  للمنابر  ول  للع�سالت  يحتاج  ل  غد  وبعد  وغ��داً  الآن  الأردن 
لالأ�سوات الفارغة التي ل تقدم اإل الن�ساز بقدر حاجته لكل مخل�س وكل 
منتم قدم له الأردن ما لم تقدمه اأي دولة والأمثلة في الدول المجاورة دليل 
على اإننا نتبواأ �سدارة احترام المواطن، فهذه الذكرى التي تحتفل الأ�سرة 
الردنية بها �سنوياً تجعلنا ن�ستذكر ما قدمه كل الأحرار من ت�سحيات في 
�سبيل رفعة �ساأن هذا الحمى العربي في �سبيل ال�ستقالل القومي، حيث 

خا�س الأردن معارك الحرية والتحرر حتى اإعالن ال�ستقالل.
ا�ستمر الن�سال الوطني على الم�ستويين الر�سمي وال�سعبي من اجل  لقد 
اأن توجت الجهود  اإلى  الح�سول على ال�ستقالل وبقيت بريطانيا تماطل 
اأيار. فهنيئا لالأردن  باإعالن ا�ستقالل الأردن في الخام�س والع�سرين من 
اليوم  بهذا  ال��واح��دة  الأردن��ي��ة  لالأ�سرة  وهنيئا  المجيد،  ا�ستقالله  بعيد 

الخالد..

د. فايز ب�شبو�ص الدوايمة

م�شريتنا ما زالت تده�ص االآخرين

الفريقان

خالل  المفدى  الملك  جاللة  قاله  ما  م��دل��ولت  في  التعمق  عند 
هناك  اأن  المراقب  ي��رى  ال�ستقالل،  وذك��رى  الفطر  بعيد  تهنئته 
م��ا ه��و اأع��م��ق ب��ك��ث��ي��ر م��ن م��ج��رد ت��ه��ن��ئ��ة اع��ت��اده��ا ال�����س��ع��ب ال��ع��رب��ي 
الملك  ج��الل��ة  خ��الل��ه  م��ن  ي��ط��ل  ���س��ن��وي  كتقليد  الأردن����ي  و�سعبنا 
عند  التوقف  لكن  والر�سمية،  الدينية  بالمنا�سبات  ال�سعب  لتهنئة 
لأي  ي�سبق  ل��م  كبير  ت�����س��اوؤل  اأم���ام  ت�سعنا  التهنئة  تلك  م��دل��ولت 
جل  اأ�سند  اأن  المتوا�سعة  التاريخية  معلوماتي  ح�سب  عربي  حاكم 
اأوًل ولوعيه و�سبره و�سموده رغم الواقع  الإنجاز لل�سعب الأردني 

المتردي. القت�سادي 
ب��ي��ن كل  ت��ن��اغ��م  ب��رز م��ن  م��ا  وال��ث��ن��اء ه��و  التقييم  ف��ي ه��ذا  ال�سبب 
الملك  بجاللة  المتمثلة  ال�سيا�سية  القيادة  وبين  ال�سعب  مكونات 
الأزم��ات  لإدارة  اتخاذها  تم  التي  التنفيذية  بالآليات  المرور  دون 
جائحة  كبح  في  ملمو�سة  نتائج  اإلى  واأدت  كفوؤة  اإدارة  تعتبر  والتي 
للح�سور  طبيعية  كنتيجة  ج��اء  التخطي  ه��ذا  ال��وب��ائ��ي��ة،  ك��ورون��ا 
الملكي في الأزمة وانغما�سه الكلي بالإ�سراف والتوجيه والمراقبة 
كونه  والل��ت��زام،  ال�سعبي  الن�سباط  في  الحا�سم  العامل  كان  هذا 
تقليدية  مواجهة  تكون  لن  ومواجهتها  الأزمة  هذه  اأن  اإلى  اطماأن 
هو  الآخ��ر  والعامل  م�سداقية،  ودون  مرجعيات  دون  بيروقراطية 
من  رافعة  كونه  الم�سطفوي  العربي  للجي�س  ال�سعبي  الطمئنان 
وحا�سمة  من�سبطة  موؤ�س�ساتية  ق��درة  ويملك  ال��وط��ن  اأم��ن  رواف��ع 
للوطن  فالنتماء  عملها  مجال  في  ثانوية  اعتبارات  اأي  تاأخذ  ل 
الطابع  نخبوية  محا�س�سات  دون  الأردني  ال�سعب  ولحماية  بكليته 
جعل  ما  هذا  والتمييز،  التفرقة  ا�سكال  من  �سكل  اأي  اأو  جهوية  اأو 
اعتبره  م��ا  وه��و  ال��م��ل��ك  ج��الل��ة  ط��م��وح  اإل���ى  ي��رق��ى  ال�سعبي  الآداء 
م��ع��ي��اراً ق��ي��ا���س��ي��اً ل��م��دى ت��ط��ور ال��وع��ي ال��ج��م��ع��ي وم�����س��ت��وي��ات ذل��ك 
التطور عندها وخالل لقاءات جاللته المبا�سرة المحلية والدولية 

مواجهة  في  الدولي  الإنجاز  معايير  كوالي�س  في  يقال  ما  اأده�سه 
القارات والجنا�س والأنواع عندما كانوا ي�سيدون  الوباء عابر  هذا 
ب��م��دى الل���ت���زام ال�����س��ع��ب��وي ب��ال��ق��رارات ال�����س��ادرة ع��ن ال��م��وؤ���س�����س��ات 
بمعايير  تظلم  اأي  هناك  يكون  اأن  دون  والثابتة  المبتكرة  واللجان 
الرف�س اأي اأن 99% من ال�سعب الأردني كان على ثقة تامة باأن كل 
وم�سلحة  م�سلحته  في  الأم��ر  نهاية  في  ي�سب  ق��رار  وكل  ي��دار  ما 
اأده�ست  الوطن  ه��ذا  م�سيرة  اأن  جاللته  ق��ال  لذلك  ال�سحي  اأمنه 
الم�سيرة  ك��ل  يخ�س  فيما  اأم���ا  ك���ورون���ا،  يخ�س  فيما  ه���ذا  ال��ع��ال��م 
تعر�س  التي  وال�سغوط  ال�سعوبات  فان  ال�ستقالل  منذ  الوطنية 
والت�سويف  الموؤامرات  من  تح�سى  ول  تعد  ل  الحبيب  اأردننا  لها 
والإ���س��اع��ات و���س��غ��ط ال��ل��ج��وء ال��م��و���س��م��ي وع���دم ا���س��ت��ق��رار ال��ج��وار، 
نتيجة  القت�سادي  بالدعم  اللتزام  من  التن�سل  ذلك  من  والأه��م 
لواقع الأردن الجيو�سيا�سي وربط ذلك بمدى ان�سياق الأردن كتابع 

القرن«. »�سفقة  لتنفيذ 
كل ذلك رف�سه الأردن رف�ساً قاطعاً واأكثر المتفائلين من المحللين 
ال�سيا�سيين والمراقبين الدوليين كان يتوقع اأن ينجر الأردن خلف 
»�سفقة القرن« نتيجة لل�سغط المالي والقت�سادي على المواطن 
هو  هذا  الطبيعية،  ال�سمود  مقومات  كل  ا�ستهلك  والذي  الأردن��ي، 
اأنه  اأثبت  وال��ذي  العظيم،  ال�سعب  هذا  �سمود  وراء  الحقيقي  ال�سر 
واإن��م��ا  ف��ق��ط،  ال�سعبة  الخ��ت��ب��ارات  ف��ي  لي�س  ال��م��واج��ه��ة  على  ق���ادر 
خاللها  ا�ستطاع  فر�سة  اإل��ى  اأزم��ة  م��ن  الجائحة  ه��ذه  تحويل  ف��ي 
قادرون  باأننا  واأتباعهم  لل�سهاينة  ر�سالة  ير�سل  اأن  الأردني  ال�سعب 
امتحان  ف��ي  اإن��م��ا  الخ��ت��ب��ارات  ف��ي  لي�س  والن��ت�����س��ار،  ال�سمود  على 
الدفاع عن القد�س و»الأق�سى« والهوية والوجود الأردني، وهذا هو 
بال�سبط ما و�سل بكل و�سوح اإلى كل مترب�س لهذا الوطن العظيم 

الفذة. ب�سعبه وجي�سه وقيادته 

عماد مكاحلة

با�شتقالل االأردن نباهي العامل

ناجح ال�شوالحة

بين فريقين، فريق  الأي��ام في معترك وتجاذبات  نف�سه هذه  المرء  يجد 
ي�سف ما تقوم به الحكومة في مكانه و�سيبقى يلتزم بجميع ما تنادي به 
وزارة ال�سحة والجهات الر�سمية، وفريق اخر ول يخفى على اأحد ازدياد 
بعودة كل  بقوة  الفريق يطالب  ه��ذا  ل��الآن،  تم  بانه يكفي ما  اتباعه  ع��دد 
متقدم  م�ستوى  اإل��ى  الفريقان  انتقل  وقد  الطبيعي،  و�سعها  اإل��ى  الأم��ور 
بين  النظر  ب��وادر الختالف في وجهات  �سواهد من خالل ظهور  بو�سع 
اإلى  الفريق الحكومي المناط به مواجهة هذا الوباء، وقد ا�ستطاع جره 

المواجهة العلنية ونفي وتاأكيد بع�س ما يتردد بين العامة.
كنا في بداية الجائحة ن�سير في توافق قل نظيره ولم ت�سل له كثير من 
الدول، كان المواطن ي�ستمع فقط لحديث الجهات المعنية في مكافحة 
هذا الوباء، تف�سير يومي لكل حدث او قرار و�سار الجميع في مركب واحد 
يبذل كل طاقاته  الملك  ك��ان جاللة  الوطن،  ه��ذا  قلبه على  رب��ان  يقوده 
وتفكيره للخروج من هذه ال�سائقة واأن نتعدى بهمة الن�سامى ابناء الأردن 
مما نحن به، ك�سبنا الرهان لم�ستوى نرفع به الراأ�س ونباهي بهذه الوقفة 
امام الخرين، كان الجي�س والأجهزة الأمنية في ال�سفوف الأولى خلف 
�سف الجي�س الأبي�س الذي �سرب مثل في النتماء والت�سحية ليبقى هذا 
الوطن والمواطن ب�سالمة واآم��ان، نجحت كوادرنا الطبية في المتحان 

ورفعت الأيادي للعلي القدير اأن يديم عليهم �سحتهم وعافيتهم.
المنتمي  الأردن��ي  المواطن  التي عا�سها  الحيرة  الأخيرة  الأي��ام  اآلمنا في 
نظره  وجهة  فريق  كل  يثبت  اأن  لأج��ل  يت�سارعان  الفريقين  يراقب  وهو 
الثاني يتو�سع ويتمدد في ن�سر فكره  الفريق  باأن  واإن كنا نقر  واأحقيتها، 
التي  الجتماعي  التوا�سل  و�سائل  واأهمها  ات�سال  قنوات  عدة  خالل  من 
�ساندت بقوة وجهة نظر الفريق الذي يطالب بعودة الأمور اإلى طبيعتها 
ي��دور في فلك الفريق الأول همه وغايته  اآخ��ر، من  اأم��ر  دون النظر لأي 
ال�سالمة العامة بعيداً عن العتبارات الأخرى لنه في راأيهم ال�سحة هي 
الأ�سا�س والمطلب، ويتبع تحذيرات الجهات الر�سمية ويتقيد بمتطلبات 
مكافحة هذا الوباء وينتظر بفارغ ال�سبر الإيجاز ال�سحفي لأخذ جرعة 

جديدة من المنعة والتفاوؤل.
في نهاية الأمر ل بد اأن يكون الحتمي في هذا الجدال م�سلحة المواطن 
متقدم  م�ستوى  الى  الو�سول  لأجل  بع�سا  بع�سنا  نتحمل  واأن  و�سالمته، 
�سحية  �سيا�سات  عن  البحث  اإل��ى  برمتها  ال��دول��ة  ت�سعى  الطمئنان،  من 
العتبارات  من  منظومة  بناء  اإل��ى  خاللها  من  ترمي  هادفة  واقت�سادية 
ال�سير  �سال�سة  اإل��ى  والعودة  اإنقاذه  يمكن  ما  اإنقاذ  تبنيها  وراء  من  يكون 
ب��خ��ط��وات اآم���ن���ة لإع������ادة ت��رم��ي��م الن��ت��ك��ا���س��ات ال��ت��ي ح��دث��ت ل��ل��ق��ط��اع��ات 
القت�سادية والإنتاجية، وفي المح�سلة النهاية ن�ستفيد من هذه الجائحة 

في بناء نظام اقت�سادي خا�س بنا ن�ستند عليه في اأحلك الظروف.

ا�ستراتيجي  �سند  ودون  جبهة،  م��ن  اأك��ث��ر  وعلى  وح��ده��م، 
والتحدي  ال�سمود  معركة  المقد�سيون  ي��واج��ه  حقيقي، 
يتعلق  م��ا  لكل  ال�سهيونية  التهويد  �سيا�سة  مواجهة  ف��ي 
يواجهون  تقريبا،  وحدهم  كذلك،  وح�سورهم.  بوجودهم 
ال��رئ��ي�����س )دون���ال���د  اإدارة  ان��ح��ي��از  اأم��ي��رك��ي��ة م���ع  ���س��ي��ا���س��ة 
ت��رم��ب( ل��الح��ت��الل الإ���س��رائ��ي��ل��ي، ر���س��خ��ت��ه، زع��م��ا وزورا، 
حول  ال�سنوي  تقريرها  ف��ي  الأميركية  الخارجية  وزارة 
التقرير �سفة  اأ���س��ق��ط  ال��ع��ال��م، حين  ف��ي  الإن�����س��ان  ح��ق��وق 

»الفل�سطيني« عن �سكان �سرقي القد�س المحتلة.
موؤخرا، ك�سفت �سل�سلة ا�ستطالعات اأميركية هي الحدث، 
ال��م��واط��ن��ة  ي���ري���دون  ال��م��ح��ت��ل��ة،  ال��ق��د���س  فل�سطينيي  اأن 
عليه  كان  ما  عك�س  على  الإ�سرائيلية  ولي�س  الفل�سطينية 
ت�سير  النتائج  ك��ان��ت  حين  ال�سابقة  ال�����س��ن��وات  ف��ي  ال��ح��ال 
ب�سبب  الإ�سرائيلية  المواطنة  المقد�سيين  الى"تف�سيل« 
اأف�سل وغيرها من  ورع��اي��ة �سحية  ودخ��ل  وج��ود وظائف 
�سابه  وم��ا  ال�سفر  كحرية  الأخ����رى،  الجتماعية  ال��م��زاي��ا 

ذلك.
ال���س��ت��ط��الع��ات الأم��ي��رك��ي��ة الح����دث اآن��ف��ة ال��ذك��ر اداره���ا 
»م��ع��ه��د وا���س��ن��ط��ن« ب��ال��ت��ع��اون م���ع خ���ب���راء ا���س��ت��ط��الع��ات 
الدكتور  المعهد  في  الباحث  عليها  واأ�سرف  فل�سطينيين، 
)دي��ف��ي��د ب����ول����وك(. وق����د اأج���ري���ت ال���س��ت��ط��الع��ات خ��الل 
العامين الما�سيين واأي�سا في �سهري كانون الثاني/ يناير 
ال��ح��ال��ي. وبح�سب )ب��ول��وك(  ال��ع��ام  و���س��ب��اط/ فبراير م��ن 
القد�س  الفل�سطينيين )في  با�ستطالعات مواقف  الخبير 
 – الأع���وام 2010  ف��اإن��ه خ��الل  ال��ع��ام 2010(  المحتلة منذ 
المواطنة  المقد�سيين يف�سلون  الكثيرون من  2015، كان 
للهوية  ع��الق��ة  دون  وم���ن  عملية  لأ���س��ب��اب  الإ���س��رائ��ي��ل��ي��ة 
الذاتية اأو الأيديولوجية. »لقد اأرادوا اإمكانية مريحة اأكثر 
من اأجل الح�سول على العمل والتعليم وال�سحة والرفاه 
وال�سروط الجتماعية، وحتى للو�سول اإلى �ساطئ البحر. 
لكن في الأعوام الخم�سة الأخيرة طراأ تغير دراماتيكي، واأنا 
كخبير ا�ستطالع لم اأ�سهد مثله اأبدا. فجاأة انخف�ست ن�سبة 
الذين يف�سلون حمل المواطنة الإ�سرائيلية من 52% اإلى 
قائال:  التغيير،  هذا  اأ�سباب  اإلى  )بولوك(  وتطرق   .»%15
اأنف�سهم:  الفل�سطينيون  يوفرها  ذل��ك  على  اأج��وب��ة  »ثمة 
الأول/  ت�سرين  في  ب��داأت  التي  ال�سكاكين  انتفا�سة  اأول، 
الفعل  ورد  ال�سنة  ون�سف  ل�سنة  وا�ستمرت   2015 اأكتوبر 
الإ�سرائيلي ال�سديد ح�سبما �سهدوه بم�ساعرهم الوطنية. 
ثانيا، التوتر حول الم�سجد الأق�سى. ففل�سطينيو القد�س 
ب��اأن  ال�����س��رق��ي��ة، وك��ذل��ك ف��ي ال�����س��ف��ة ال��غ��رب��ي��ة، مقتنعون 
اإ�سرائيل ت�سكل تهديدا على الأق�سى«. واأ�ساف )بولوك(: 
في  اإ�سرائيل  �سد  المتزايد  الن�ساط  هو  الثالث  »ال��داف��ع 
القد�س ال�سرقية من جانب ال�سلطة الفل�سطينية، حما�س، 
اأن  كما  اأخ����رى.  وج��ه��ات  ال�سمالية،  الإ���س��الم��ي��ة  ال��ح��رك��ة 
حقيقة اأن 150 األفا من الفل�سطينيين في القد�س ال�سرقية 
ح�سولهم  واإمكانية  الف�سل،  ج��دار  خلف  ال��ي��وم  يعي�سون 
على  توؤثر  اأق��ل،  ب�سكل  متاحة  الإ�سرائيلية  الخدمات  على 

التغيير البالغ في مواقفهم«.
�سرغاي(  )ن��داف  الإ�سرائيلي  الكاتب  لخ�س  الختام،  وفي 
�سادمة  جاءت  ال�ستطالعات  »نتائج  قائال:  برمته  الأم��ر 
لمعديها، الذين قالوا اإنهم »لم ي�سبق لهم كم�ستطلعين اأن 
اأن  اأكثر من ذل��ك،  اأب��دا«. لكن ما لفت النتباه  راأوا مثلها 
غالبية الفل�سطينيين في القد�س يف�سلون اأي�سا »ا�ستعادة 
اإل��ى  النهر  م��ن  للفل�سطينيين،  التاريخية  فل�سطين  ك��ل 
البحر، بدل من اإنهاء الحتالل والتو�سل لحل الدولتين«.

د. اأ�شعد عبد الرحمن

املقد�شي يتم�شك بفل�شطينيته

تتمثل اأهم تبعات القرار التف�سيري الأخير الذي �سدر عن المحكمة 
الد�ستورية بخ�سو�س تف�سير المادة )33( من الد�ستور في اأن �سمو 
المعاهدات الدولية التي �سادق عليها الأردن على القوانين الوطنية 
التمييز  محكمة  اج��ت��ه��ادات  ف��ي  مقرر  ق�سائي  م��ب��داأ  م��ن  تحول  ق��د 
ال�سلطة  على  د���س��ت��وري��ا  يحظر  فاأ�سبح  ث��اب��ت.  د���س��ت��وري  م��ب��داأ  اإل���ى 
الت�سريعية اأن ت�سدر اأي قانون يتعار�س مع اللتزامات المقررة في 

معاهدة دولية م�سادق عليها ح�سب الأ�سول.
ال��دول��ي��ة في  ال��م��ع��اه��دات  ت��ن��اول  ال���ذي  التف�سيري  ال��ق��رار  ه���ذا  اإن 
ال��دول��ي��ة،  الت��ف��اق��ي��ات  ب��ال�����س��رورة على  الأردن����ي ين�سحب  ال��د���س��ت��ور 
كال  اأن  اعتبار  على  ذلك  الإن�سان،  بحقوق  المتعلقة  تلك  وتحديدا 
من المعاهدات والتفاقات الدولية قد اأفرد لها الم�سرع الد�ستوري 
ذات الأحكام المتعلقة بتوقيع جاللة الملك عليها ووجوب الت�سديق 

عليها من قبل مجل�س الأمة.
على  ال��وق��وف  يتعين  ف��اإن��ه  التف�سيري،  ال��ق��رار  ه��ذا  تنفيذ  ولغايات 
فعلى  الإن�سان.  لحقوق  الدولية  التفاقيات  من  الر�سمي  الموقف 
العامة  الدولية  العهود  من  العديد  على  الأردن  توقيع  من  الرغم 
على  يتم عر�سها  لم  اأنه  اإل  الإن�سان،  بحقوق  ال�سلة  ذات  والخا�سة 
المادة  ذل��ك  ت�سترط  كما  ب��ق��ان��ون،  عليها  للت�سديق  الأم���ة  مجل�س 
التي جرى  اتفاقية حقوق الطفل  الد�ستور. فبا�ستثناء  )2/33( من 
واتفاقية   ،2006 ل�سنة   )50( رقم  القانون  بموجب  عليها  الت�سديق 
حقوق الأ�سخا�س ذوي الإعاقة التي جرى الت�سديق عليها بموجب 
ال��دول��ي��ة  ب��اق��ي الت��ف��اق��ي��ات  ف����اإن  ل�����س��ن��ة 2008،  ال��ق��ان��ون رق���م )7( 
بالت�سديق  الخا�سة  الد�ستورية  الإج���راءات  ُت�ستكمل  لم  الأ�سا�سية 

عليها بقانون.
من  ال��رغ��م  على  الإن�����س��ان  حقوق  اتفاقيات  على  الت�سديق  ع��دم  اإن 
من  يجعل  والخا�سة  العامة  الأردن��ي��ي��ن  بحقوق  المبا�سر  م�سا�سها 
لما  الوطنية  القوانين  بعدم مالءمة  الدفع  اإثارة  بمكان  ال�ستحالة 
المحكمة  ق��رار  فبعد  الإن�سان.  لحقوق  دولية  معايير  من  تت�سمنه 
حب�س  ب��اأن  الدفع  د�ستوريا  المتعذر  من  اأ�سبح  الأخير،  الد�ستورية 
المدين في قانون التنفيذ يتعار�س مع التزامات الأردن المقررة في 
العهد  فهذا  وال�سيا�سية.  المدنية  بالحقوق  الخا�س  الدولي  العهد 
بالتالي،  بقانون.  عليه  للت�سديق  الأمة  يتم عر�سه على مجل�س  لم 
ل يمكن الحتجاج بالقرار التف�سيري الأخير الذي ي�سترط �سراحة 
في المعاهدة والتفاقية الدولية التي يجب اأن ل يخالفها القانون 

الوطني اأن تكون م�سادقا عليها بقانون.
اإج���راءات  ا�ستكمال  ع��دم  اأن  اإل��ى  الإ���س��ارة  ت��ج��در  ال�سياق،  ه��ذا  وف��ي 
بتنفيذ  الأردن  التزامات  يوؤثر على  دولية ل  اتفاقية  الت�سديق على 
ل  حيث  ال��دول��ي،  المجتمع  مواجهة  في  ن�سو�س  من  فيها  ج��اء  ما 
يقبل من الأردن اأن يتم�سك باأنه لم ي�ستكمل اإجراءات الت�سديق على 
ا�ستنادا  وذل��ك  ببنودها،  اللتزام  من  التحلل  لغايات  دولية  اتفاقية 
لأحكام المادة )27( من اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات لعام 1969.

الإن�سان متعلقة  اتفاقيات حقوق  الت�سديق على  وتبقى م�سكلة عدم 
القانوني  النظام  في  واأحكامها  بن�سو�سها  التم�سك  اإمكانية  بعدم 
التفاقيات  تلك  يتم عر�س  اأن  اإلى  الحاجة  تبرز  الأردن��ي. من هنا، 
لغايات  وذلك  بقانون،  عليها  للت�سديق  الأم��ة  مجل�س  على  الدولية 

تطبيق القرار التف�سيري الأخير للمحكمة الد�ستورية.

اأ. د. ليث كمال ن�شراوين
l a i t h @ l a w y e r . c o m
الأردنية الجامعة  في  الحقوق  كلية  في  الد�ستوري  القانون  اأ�ستاذ 

امل�شادقة على اتفاقيات
حقوق االإن�شان

كعادتهم، ل يتوانى اليمين الإ�سرائيلي عن �سخ كل ما ي�ستطيع من عزم 
اأي  لها  ولي�س  م�سللة  لمعلومات  اتجاه  كل  في  والد�ّس  الحقائق  لقولبة 
�سند اأو حقيقة، حتى اأ�سبحت الأكاذيب الوا�سحة �سلعة رائجة للفت من 
المتعجرفة  الإ�سرائيلية  للمواقف  وا�سنادا  العربي،  العام  ال���راأي  ع�سد 
وخ�سو�سا المتعلقة بق�سية ال�ساعة وهي �سم اأجزاء كبيرة من الأرا�سي 
يتلقف  العربي  الجمهور  اأن  والأن��ك��ى  الأردن،  غ��ور  ومنها  الفل�سطينية 
»اإي��دي  �سخ�سية  م�سلمات،وباتت  اأنها  على  والتخر�سات  الأك��اذي��ب  تلك 
كوهين« رجل المو�ساد الب�سع رائجة وم�سّدقة في الو�سط العربي وعبر 
ف�سائياتهم، ورغم علم العرب التاريخي بالكيد والكذب ال�سهيوني فاإنهم 
يحبون ت�سديق اأكاذيبه، ولهذا ي�ستغل اليمين اليوم اأزمات العرب لت�سهيل 

مهمة ابتالع فل�سطين.
ال�سهيوني  اليمين  بوق  اليوم«  »اإ�سرائيل  �سحيفة  ن�سرت  الأرب��ع��اء  اأم�س 
تقريراً يفتقد الى اأدنى معايير المهنية ال�سحفية، ومناقالت معلوماتية 
اإلى م�سادر لم  عن قادة عرب ت�ستند الى خيال كاتبها وين�سب معلوماته 
ي�سمها، تدعي اأن بع�س القادة العرب موافقون �سمنا على قرار الحكومة 
مهتمين  ي��ع��ودوا  ل��م  واأن��ه��م  الفل�سطينية،  الأرا����س���ي  ب�سم  الإ�سرائيلية 
باأنهما  الأردن وال�سعودية  الأولى، ويتهم  بالدرجة  الفل�سطينية  بالق�سية 
اإجراءات  اأو�سحا لم�ست�ساري الرئي�س دونالد ترمب عدم ممانعتهما لأي 
تتخذها حكومة نتانياهو، وهذا بالطبع ما ينتظره الكثير ممن يع�سقون 

ال�سراخ واللطم والتهامية.
لكل  وم��ح��ددات  معايير  هناك  اأن  �سك  ل  للدول  ال�سيا�سية  الموازين  في 
عندما  والملك  ا�ستثناًء،  لي�س  والأردن  الخارجية،  بال�سيا�سة  يتعلق  �سيء 
يعلن قبل ا�سبوعين اأن اأي اإجراء على غور الأردن واأرا�سي ال�سفة الغربية 
للنهر �سيوؤدي الى �سدام، فاإنه ل يقدم كفاً مقبو�سة خلف ظهره ليقاتل 
اإلغاء  ف��الأردن ل ي�ستطيع  اأمامه لي�سافح بها �سيا�سياً،  بها، ثم يقدم كفاً 
اتفاقية ال�سالم بكل ب�ساطة، وهو يدرك جيداً الحلقة المغلقة التي لم تدع 
له الكثير من الخيارات، واأي كالم عن اأي �سالم �سامل ل يمكن اأن يكون 
على ح�ساب الأردن اأر�ساً و�سعباً، واأي خطابات اأو ت�سريحات ل تتماهى مع 

الم�سالح العليا وباإ�سناد من ال�سعب فهي لتخدم ق�سيتنا.
الأردن ب��ق��ي��ادة ال��م��ل��ك اأع���ل���ن وي���ك���رر اإع���الن���ه رف�����س ك��اف��ة الإج������راءات 
ال�سالم، والمناورات  اتفاقية  ولن يخرق  الإ�سرائيلية،وهو لن ي�سن حرباً 
ال�����س��ي��ا���س��ي��ة م�����س��ت��م��رة م��ع ح��ك��وم��ة م��ت��ط��رف��ة وم��دع��وم��ة م��ن وا���س��ن��ط��ن، 
ووا�سنطن حليف قوي لالأردن وداعم اقت�سادي واأمني، وهذه مع�سلة بحد 
ذاتها لأننا ل نملك اأي اإجراءات يمكنها ردع نتانياهو وطاقمه من تنفيذ 
ما يريدون اإذا قرروا ذلك، وبات التعويل على انفجار الداخل الفل�سطيني، 
لالأ�سقاء  والإ���س��ن��اد  ال��م��ع��ن��وي  ال��دع��م  ه��و  الأردن  �سيقدمه  م��ا  واأق�����س��ى 
الفل�سطينيين، وغير ذلك يحتاج الى دولتين عظميين لتجل�سا على طاولة 

التفاو�س، فنحن ل نملك �سوى مواقفنا وحتى هذه باتوا يطعنون فيها.
المهم فيما ورد من تلفيقات وكالم ممجوج تعودنا عليه، وي�سكل �سرباً من 
الحرب النف�سية ل�سق ال�سف في هذه المرحلة الحرجة، علينا اأن ل نلتفت 
لالأكاذيب التي يتقن �سناعتها قادة اإ�سرائيل، وحتى لو كان عندنا تق�سير، 
ا�ستقرار  �سمنت  التي  التاريخية  مواقفنا  على  نبقى  اأن  ك��دول��ة  فعلينا 
�سيا�ستنا عبر ال�سنين الطويلة، فال اأحد من العرب جميعا �سيحارب، ولن 
يبكي علينا اأحد من العالم، وحتى التحاد الأوروب��ي الذي تبنى برلمانه 
اإعالناً يندد بقرار ال�سم، لم يتفق عليه الجميع، وهذا يدفعنا اإلى الواجب 
الوطني والقومي والتاريخي لرف�س قاطع باتع لالإجراءات الإ�سرائيلية، 

ورفع الروح المعنوية لدى النا�س.
والت�سكيك،  وال�سرخ  الفتن  وزرع  الطويلة  الكذب  حبال  كل  نقطع  وحتى 
على الأردن بقيادته الحكيمة تدارك اأي اإجراء تنوي الحكومة الإ�سرائيلية 
الفل�سطينية لخلق  الأرا�سي  الوطنية هنا وفي  اتخاذه وا�ستغالل الحالة 
الفل�سطيني  العربي  الحجر  بين  ما  المبا�سر  ال�سراع  من  جديدة  حالة 
لهذا  �سمحنا  كيف  لن�ساأل:  يوماً  نجل�س  ل  حتى  ال�سرائيلي،  والر�سا�س 

بالحدوث؟

اأيــ7ــام
فايز الفايز
R o y a l 4 3 0 @ h o t m a i l . c o m

اأكاذيب وافرتاءات وكالم ممجوج
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ثقافة وفنون
w w w . a l r a i . c o m9ال�سنة التا�سعة والأربعون - عمان - الأردن

المسرح ما بعد «كورونا».. أسئلة ثقيلة ومستقبل مجهول

جداية يطرح أسئلة الغياب في حضرة فلسطين

«بشجريات»... نصوص تحمل معنى الحياة

عمان - اأحمد الطراونة

»كورونا«،  بعد  ما  عالم  �سكل  ادراك  ي�ستطيع  احد  ل 
ال���ت���رك���ي���ز ع���ل���ى ال��م�����س��ت��ق��ب��ل ال�����س��ح��ي  ورغ�������م ان 
اإل ان الفن  ب��ع��د ه���ذه ال��ج��ائ��ح��ة  والق��ت�����س��ادي ل��م��ا 
اآلية  في  خطير  لنقالب  يتعر�ض  الخ��ر  هو  والأدب 
ال��ت��ع��اط��ي م��ع��ه وي��ظ��ه��ر اك��ث��ر ارت��ب��اك��ا م��ن غ��ي��ره من 
الجائحة  ه��ذه  م��ع  التعاطي  ف��ي  الن�سانية  الحقول 

والتنبوؤ بمالتها.
ل م�سرح بال جمهور.

الموؤ�س�سات  تغير  على  ل��الأزم��ة  العميقة  ال��ت��اأث��ي��رات 
الم�سرحية واأنماط اإنتاجها �سوف ياأخذ وقتاً طوياًل 
او  الدب  وارث  الم�سرح  ان  ال  م�سرحيون،  يرى  كما 
غير  ي��ب��دو  الخ���ر  ه��و  فيه  الن�ساني  التجلي  لحظة 
العالم  يتح�س�ض موطئ قدمه في هذا  ان  ق��ادر على 
ال���ذي ب��ات اك��ث��ر ارت��ب��اك��ا م��ن اي وق��ت م�سى، الم��ر 
ا�سئلة  ل��ط��رح  الم�سرح  ف��ي  الم�ستغلين  ي��دف��ع  ال���ذي 
الم�سرح وامكانية  غاية في الخطورة تجاه م�ستقبل 
واإع��ادة  ه�سمها  وامكانية  الجائحة  هذه  مع  تعاطيه 
كما  تراجيديته،  كانت  مهما  ان�ساني  كن�ض  انتاجها 

يرى مراقبون.
ما هو م�ستقبل مهرجانات الم�سرح؟ وما هو م�ستقبل 
للم�سرح؟  الكتابة  م�ستقبل  هو  وم��ا  للم�سرح؟  النتاج 
وما هو �سكل الخراج الجديد بعد كورونا؟ هل �سنرى 
�سطحية؟  بطريقة  المو�سوع  ُتقحم  م�سرحية  اأعمال 
هل �سنرى م�سرحاً توعوياً كوميدياً �ساذجاً يلتهم ق�سور 
الفكرة ول ينتج جديدا؟ هل �سيتعّطل كل �سيء وتعّلق 

ال�سباب على �سماعة الفيرو�ض؟ يت�ساءل م�سرحيون.
عن  م���اذا  ال��ق��ادم��ة؟  ال��ع��رو���ض  طبيعة  �ستكون  كيف 

ال��م��ن�����س��اآت ال��م�����س��رح��ي��ة، وه���ل ت�����س��م��ح ط��ب��ي��ع��ة ال��ف��ن 
يلزمه  الأمر  اأن  اأم  ال�سريعة،  بال�ستجابة  الم�سرحي 
حدث  ما  خالله  الم�سرحي  لي�ستوعب  الوقت  بع�ض 

ويتاأمله عميقاً، ثم ياأتي الإبداع لحقا؟
الإب���داع  ان  على  ومحليون  ع��رب  م�سرحيون  يجمع 
الحقيقي في المنتج الأدب��ي والفني عامة ل يتحقق 
حياتية  ح���وادث  اأو  مظاهر  م��ع  متزامناً  اآن���ي  ب�سكل 
حقيقي  �سهر  ال��ى  ذل��ك  يحتاج  وانما  �سريعة  �سكلية 
في  الن�سانية  والمكابدة  المعاناة  جوهر  ل�ستخراج 
مقاومة اي جائحة، وكلما كان الن�ض البداعي اكثر 

ان�سانية كلما كان اكثر ح�سورا وخلودا في الذاكرة.
ويرى م�سرحيون ان العالم م�سرحيا ما بعد كورونا 
ان�سهاره  وم���دى  وال��م��ب��دع  ال��ك��ات��ب  لعالقة  يخ�سع 
وتاأثره فيها، وقدرته على تحويل هذه  التجربة  مع 
فوق  يقفز  ب�سري  ن�ض  او  ادب���ي  ن�ض  ال��ى  التجربة 
ال�����س��ك��ل وي��ذه��ب ال���ى ال��ع��م��ق ح��ت��ى ل ي��ظ��ه��ر الفعل 

الم�سرحي يعتمد على اللحظة ويغيب معها.
�سبباً  ك��ان��ت  ك��ورون��ا  ج��ائ��ح��ة  ان  م�سرحيون  وي��وؤك��د 
جزء  هو  والم�سرح  قطاعاته،  بكل  العالم  تغيير  في 
او  مبا�سر  ب�سكل  ويوؤثر  ويتاأثر  القطاعات  ه��ذه  من 

غير مبا�سر فيها، وهذا يوؤكد ان هناك مرحلة فنية 
ك���ورون���ا و�سيظهر م�����س��رح يعبر  ق��ب��ل  ان��ت��ه��ت ه��ي م��ا 
القت�سادية  وظروفهم  وحاجاتهم  النا�ض  وج��ع  عن 
جذرياً  تغييراً  هنالك  وان  وال�سيا�سية،  والجتماعية 
فى �سكل الم�سرح فنياً واأدبياً، و�ستظهر مدار�ض فنية 

واأ�ساليب جديدة غير التي كانت.
ورغم ان البع�ض يرى ان الم�سرح العربي ب�سكل عام 
لي�ض بمعزل عن الم�سرح العالمي لذلك فانه �سيتاأثر 
بطبيعة القادم، حيث �سيقف الم�سرحي الن�سان امام 
�سعاب الحياة واألم الواقع الذي �سيعانيه من عواقب 
المر  اأخ��ر،  اي قطاع  ك��اأي عامل في  الجائحة  ه��ذه 
الذي ي�ستدعي ان يكون هنالك ا�ستراتيجية وا�سحة 
ت�سمن لهذا القطاع والم�ستغلين فيه ا�سباب الحياة 
الفنان  اأن  اإل��ى  الل��ت��ف��ات  يتم  وان  فيها  وال���س��ت��م��رار 
الم�سرحي هو ان�سان ويحتاج الى �سمانات اجتماعية 

كغيره.
اذا كان �سباك  الم�سرح  ويت�ساءل اخ��رون: ما ج��دوى 
ول��م يعد يرتاد  اغ��ل��ق منذ زم��ن بعيد؟  ق��د  ال��ت��ذاك��ر 
وان  فيها،  الم�ستغلون  �سوى  والمهرجانات  العرو�ض 
او  العرو�ض  توؤثر ا�سال في حجم  الجائحة لم  هذه 
الم�سرح  تنّبه لهذا  ان  الح�سور، ولعلها يمكن  كثافة 
الخطاب  وان  حياتنا،  ف��ي  م��وؤث��را  ليكون  جديد  م��ن 
وال��م��ن��ط��ل��ق��ات وال���ث���واب���ت ال���ت���ي ك���ان���ت ت���ق���ود ال��ف��ع��ل 
وثوابت  منطلقات  مكانها  لتحل  �ستتغير  الم�سرحي 

جديدة اكثر م�سا�سا مع المتلقي.
جديدة  لأع��م��ال  ان��ت��اج  وم�ساريع  تاأجلت  مهرجانات 
اج��ه�����س��ت، وم�����س��ت��ق��ب��ل اك���ث���ر غ��م��و���س��ا ف��ي��م��ا يتعلق 
ب��م��ه��رج��ان��ات ع��رب��ي��ة ك��ان��ت ه��ي ال��م��ح��رك ال���س��ا���س��ي 

للم�سرح.

اإربد - اأحمد الخطيب

برنامجه  والفنون،  ل��الآداب  القي�سر  اتحاد  يوا�سل 
ال��ث��ق��اف��ي«، وينظمه  ال��ق��ي�����س��ر  »اأرب���ع���اء  الأ���س��ب��وع��ي 
بالتعاون مع مديرية ثقافة اإربد، في محاولة لك�سر 
ح��ّدة الحظر، والل��ت��ف��ات اإل��ى ال��ط��اق��ات الإب��داع��ي��ة، 

الثقافة. وجماهير 
اأم�ض،  من  اأول  م�ساء  بثه  ال��ذي  الرابع  اأ�سبوعه  في 
رائد  الأدي��ب  قدم  الجتماعي،  التوا�سل  �سبكة  عبر 
هوية  حول  �سيرّية  حوارية  التحاد  رئي�ض  العمري 
���س��ي��ف ال��ب��رن��ام��ج ال�����س��اع��ر وال��ن��اق��د ع��ب��د ال��رح��ي��م 
اأن ب��رن��ام��ج ال��ق��ي�����س��ر الأ���س��ب��وع��ي  ج���داي���ة، م��ب��ّي��ن��ا 
محاولة  ف��ي  العيد،  عطلة  بعد  مفرداته  �سيوا�سل 
للو�سول اإلى نخبة من المبدعين في كافة تجليات 

الإبداع.
الأم�سية  ف��ي  الإي��ق��اع��ي  ع��زف��ه  ب���داأ  ج��داي��ة  ال�ساعر 
والمبدعين،  المثقفين  ع��دي��د  معها  ت��وا���س��ل  ال��ت��ي 
فيها  طالب  التي  القوافي«،  »�سيدة  ق�سيدة  بقراءة 

تلّفع  اإذا  الجنين  �سوت  تخذل  ل  اأن  القوافي  �سيدة 
ما  خ�سم  ف��ي  ر�سالته  اأدى  اأن��ه  مو�سحا  بالق�سيد، 
وكل  ديواني  دمت  ما  فيها:  يقول  وج��ع،  من  يعانيه 
ق�����س��ائ��دي، وال��ب��ي��ت اأن���ت وف��ي��ك يحلو ال��م��ط��ل��ع، قل 
على  ال��ج��م��ال  �سكر  ه���وى،  م��ن  بقلبي  م��ا  للمليحة 
الجفون ت�سدع، اأنت التبتل والغناء وما ترى، عيناي 

من لحن يطوف ويرجع«.
ديوانه  م��ن  ال��غ��ي��اب«  »اأ�سئلة  ق�سيدة  ب��ق��راءة  تالها 
�سيغير  اأن��ه  فيها  اأك��د  التي  اأزرق��ه��ا«،  ذاك��رة تحمل   »
وجها  لي�سيف  ال���وج���وه،  ت�سكيل  وي��ع��ي��د  ال��ت��ق��وي��م، 
مفرداتها:  ف��ي  ي��ق��ول  ال��ح��ي��اة،  تقا�سيم  ف��ي  ج��دي��دا 
لونا  واأرت��ج��ي  الغياب،  اإل��ى  الغياب  اأ�سئلة  »�ساأ�سيف 
يكلل هامتي، اأو قبرة، واأقول كالطفل ال�سغير بلثغة 
اأ�سجانه،  تقرحت  ال�سمعدان  كالندى،  تنبت  ع��ذراء 
العاثرة،  الحياة  درج  في  الحمراء  األ��وان��ه  وتك�سرت 
الأ�سماء  واأقارن  الحوار،  اإلى  المجاز  اأ�سئلة  لأ�سيف 
والأف���ع���ال، واأرت����ب الأو����س���اف لم�����راأة، ي��وم��ا بطعم 

البرتقال، يوما برائحة التراب«.

باقة  الوقت«،  دي��وان »ما لون  ق��راأ �ساحب  اإل��ى ذلك 
الأح��ب��ة«،  وط��ن  »ال�سهيد،  م��ث��ل:  م��ن  ق�سائده،  م��ن 
اإلى  »عابر  بق�سيدة  قراءاته  جداية  ال�ساعر  ليختم 
فل�سطين«، من ديوانه الأخير »قلق اأنا«، يقول فيها: 
« في �ساعة، والبا�ض ينتظر الم�سافر، والم�سافر، في 
والفتى،  القديمة،  الكوالي�ض  خلف  حقيبة،  انتظار 

قلق كاأعواد الم�سانق
ف��ي ���س��اع��ة، ن��ظ��رت م��ن ال�����س��ب��اك ت��رق��ب��ه��ا الإ����س���ارة، 
خ��ل��ف ال����زج����اج م�����س��د���ض، وال���ب���ا����ض م��غ��ل��ق، ���س��اع��ة 
اأو ���س��اع��ت��ي��ن، ال��ج�����س��ر ي��رب��ط ب��ي��ن��ن��ا، م��ا ب��ي��ن��ن��ا، غير 
بكى،  كعنقود  مرتبك،  البا�ض  والطهارة،  الطزاجة 
والجند حول البا�ض ياأ�سرهم لها، عينان، في لهف، 
نارها،  ت�سعل  والجند  تقاتلهم،  فو�سى  وتنظرهم، 
تعرفه  والج�سر،  ثارها،  تنثر  القدمين  اأخم�ض  في 
ال�ساعدون  و�سمائهم،  لأر�سهم،  العابرون  الحفاة، 
ل�����س��م�����س��ه��م، ال���ح���ام���ل���ون م����ن ال�������س���ي���اء ���س��الت��ه��م، 
يا  القد�ض لحن مجازهم،  في  ف�سجودهم  وقيامهم، 

قد�ض تحملك الب�سارة«.

عّمان - الراأي

الفرعي  ال��ع��ن��وان  ج���اء  ه��ك��ذا  م��ع��ن��ى«..  »ك���ل غ�سن 
ن��ا���س��رون  ال�����س��ادر ع���ن »الآن  »ب�����س��ج��ري��ات«  ل��ك��ت��اب 
ال��ج��م��ع��ي��ة  م���ع  ب��ال��ت��ع��اون  الأردن  ف���ي  وم����وزع����ون« 
مئة  في  الإ���س��دار  وج��اء  والأدب���اء،  للكتاب  الُعمانية 
و���س��ب��ع ���س��ف��ح��ات م��ن ال��ق��ط��ع ال��م��ت��و���س��ط، وح��ررت��ه 

المرهوبي. �سالم  �سالمة  الأ�ستاذة 
���س��ب��ع��ة وع�������س���رون غ�����س��ن��ا ت���ن���وع ك��ت��اب��ه��ا وت���ع���ددت 
في  حا�سرة  ال�سجرة  رمزية  كانت  واإن  موا�سيعها، 
ج��م��ي��ع ال��ن�����س��و���ض ال��ت��ي اح��ت��واه��ا ال��ع��م��ل. وج���اءت 
حيث  م��ن  بال�سجرة  احتفالية  لت�سكل  الن�سو�ض 
اإ���س��ق��اط��ه ع��ل��ى ك��ث��ي��ر من  ي��م��ك��ن  ه���ي م��ع��ن��ى وروح 
في  الإن�سان  بامتدادات  تارة  الإن�سان،  عالم  ق�سايا 
النف�سية  باأحواله  وت��ارة  الآدم��ي��ة،  ال�ساللة  �سجرة 
ال��ت��ي ت��ت��ق��ل��ب ب��ت��ق��ل��ب ال��ف�����س��ول، وت�����ارة ب��م��ا تمثله 
ال�سجرة في ح�سورها المالزم لالإن�سان في بداوته 

وح�سره.

وال��ن�����س��و���ض ه��ي ع��ل��ى ال��ت��وال��ي: »ل���و ك��ن��ت ���س��ج��رة« 
و»�سجرة  الحياة«  و»لغز  ُعمان،  �سعيد من  لإبراهيم 
���س��وري��ا، و»اإل���ى  ال��ن��ج��ار م��ن  اإن�����س��ان��ا« لح�سني  ت���زرع 
�سديقي عا�سق ال�سجرة« و»الفاأ�ض« لعبداهلل الكعبي 
م��ن ُع���م���ان، و»����س���درة ال��ب��ي��ت« ل��م��ن��ى ال��م��ع��ول��ي من 
بن  لأحمد  ال�سجر«  و»لغة  و�سدرة«  و»�سمرة  ُعمان، 
 » محمد النا�سري من ُعمان، و»لماذا رميتني فنبُتّ
لومية«  ويا  و»لومية  ال�سودان،  من  الأمين  لجمال 
ل�سالمة المرهوبي من ُعمان، و»هز التوتة يا توات« 
الفتى  لذلك  يعيد  و»من  �سوريا،  من  النجار  لهدى 
و»وتوتة  الأردن،  من  علقم  �سليمان  لحنين  حلمه« 
لمحمود  القديم«  البيت  و»نارنجة  ياقوتة«  اأم  اأن��ِت 
علي من ُعمان، »والغافة« لميا ال�سواعي من ُعمان، 
و»�سجرة  ُعمان،  من  علي  لعادلة  ال�سجرة«  و»ذاك��رة 
و»�سجرة  ُعمان،  من  العلياني  لفاطمة  ال�سديرات« 
»و�سحية«  ُع��م��ان،  م��ن  �سلطان  علي  لخالد  الثلج« 
الرماد« لحمود  لحنايا خمي�ض من ُعمان، و»اأ�سجار 
الدين  �سعد  خير  لمحمد  و»الأم«  ُعمان،  من  �سعود 

م���ن ف��ل�����س��ط��ي��ن، و»اأن�����ا اأك���ب���ر م��ن��ك اأي���ه���ا الإن�����س��ان« 
للدكتورة زينب الخ�سيري من ال�سعودية، و»معالي 
ال�سبيبي من ُعمان، و»رغد العي�ض«  ال�سجر« لخالد 
�سوريا،  م��ن  عي�سى  لرغد  الأزرق«  ال��ت��وت  و»�سجرة 
و»اأمثولة ال�سدرة« لخمي�ض قلم من ُعمان، و»�سجرة 

ال�ساأم والعدم« ل�سالح العامري من ُعمان.
ال��ب��ي��ان،  ف��ن  م��ن  كتابها  تمكن  الن�سو�ض  واأث��ب��ت��ت 
م�ساعفة  م�ساحات  منحتهم  التي  الأفكار  وو�سوح 
الكتابة الإبداعية  للتعبير، فالكتاب هو نتاج لور�سة 
للكتاب  العمانية  الجمعية  ف��رع  عليها  اأ�سرف  التي 
الجمعية  اإدارة  واأو����س���ح���ت  ب��ال��ب��ري��م��ي.  والأدب�������اء 
العمانية للكتاب والأدباء- فرع البريمي اأن ال�سجرة 
»ل��م��ا لها م��ن عطاء  العمل رم���زا  ف��ي ه��ذا  اخ��ت��ي��رت 
ل ي��ن��ق��ط��ع، وه���ي م��ق��ام رم����زي، ت�����س��رب ب��ج��ذوره��ا 
تحاور  وال��ج��دب،  الخ�سب  تعالج  ال��ل��غ��ة،  ت��راب  ف��ي 
بالجمال  تزهر  ب��الأم��ل،  ت��ورق  والخ�سرة،  اليبا�ض 
ال�سجرة  الع�سي.  بالمعنى  وتثمر  الحياة،  وروائ��ح 

كلمة طيبة ونار مطهرة«.

عّمان - الراأي

ع���ن دار خ��ط��وط وظ����الل ل��ل��ن�����س��ر وال���ت���وزي���ع في 
�سحيقة«  الجديدة »حيوات  الرواية  عّمان، �سدرت 
الخام�سة  ال��رواي��ة  وه��ي  القي�سي،  يحيى  للروائي 
اإلى  ت�ستند  التي  المعرفية  للرواية  م�سروعه  في 
الماورائيات  في  الدقيق  والتاأّمل  العميق،  البحث 
في  المتوا�سل  والنب�ض  والروحانيات،  والت�سوف 
النف�ض الب�سرية، ومحاولة �سبر اأعماقها، والقب�ض 
على ما يروم فيها من ذكريات، ومعارف، وتاأمالت، 

و�سور، وخيالت.
حيوات  وج��ود  اإمكانية  الجديدة  ال��رواي��ة  تناق�ض 
اإن  اإذ  قبل،  من  عا�سها  يكون  قد  لالن�سان  �سابقة 
ال���وج���ود الج�سدي  ���س��اب��ق ع��ل��ى  ال���روح���ي  ال���وج���ود 
وجود  من  يمنع  ول  القي�سي،  يرى  كما  لالإن�سان، 
الخالدة من قبل  الب�سرية  النف�ض  لهذه  تج�ّسدات 
عن  عبارة  المادي  الج�سد  لأّن  �سابقة،  حيوات  في 
يغادرها  الأثيرية  النف�ض  لهذه  مركبة  اأو  قمي�ض 

حين الموت.
وكعادته في رواياته ال�سابقة يطرح القي�سي الكثير 
من الأ�سئلة التي ت�سعى لزلزلة طماأنينة القارىء 
في  م�ساركته  اأج��ل  م��ن  »المعّلبة«  ال��م��ع��ارف  نحو 
اأك��ث��ر م��ن منحه الإج��اب��ات  ال��م��ع��رف��ة،  البحث ع��ن 

الجاهزة، اأو فر�ض الحلول عليه.
مجال  ف��ي  يعمل  اأردن����ي  ���س��اب  ال���رواي���ة  �سخ�سية 
ال��ب��ح��ث وت���ق���دي���م خ���دم���ات���ه ك��دل��ي��ل ���س��ي��اح��ي في 
ال��ب��ت��راء، وع��ب��ر م��ج��م��وع��ة م��ن الأح����داث  منطقة 

اأيامه،  برتابة  تع�سف  التي  والغام�سة  المتالحقة 
الظواهر،  لهذه  منطقي  تف�سير  عن  بالبحث  يبداأ 
وب��ال��ت��ال��ي ي��ق��ع ف��ري�����س��ة ل��م��ا���ض ���س��دي��د ال�����س��راوة 
وح��ا���س��ر م��رت��ب��ك ل ي��ع��ّول ع��ل��ي��ه، وف��ي��م��ا ي��ح��اول 
بال  ي��ط��ارده  ال��ذي  ال�سحيق  ما�سيه  م��ن  ال��ه��روب 
رحمة، يتورط في اللحظة الراهنة حيث التطّرف 
اأفراد عائلته وبع�ض  اأحد  اإلى  �سبيله  الديني يجد 

كتب  في  الخال�ض  عن  يبحث  وبالتالي  اأقربائه، 
الأ�سبقين للنظر فيها لعله يجد بل�سماً �سافيا لكن 

ما يعثر عليه يبدو اأكثر قتامة وهوًل.
من جهة اأخرى تبدو تجربته في العمل مع فريق 
وعالقته  الوثائقية،  الأف���الم  لت�سوير  بريطاني 
اإلى الواقع با�ستراطاته  »األي�ض« فر�سة للنظر  مع 
بالحياة  لالحتفاء  ���س��وء  على  وال��ع��ث��ور  ال��راه��ن��ة، 
انتظار  او  بالما�سي  الن��غ��م��ا���ض  ع��ن  ب���دًل  نف�سها 

م�ستقبل قد ل ياأتي.
تجمع هذه الرواية ما بين الخيال الأدبي ال�سا�سع، 
والبحث الفكري العميق، في محاولة لتقديم عمل 
�سردي يحتفي باللغة و�سعريتها في بع�ض احواله، 
اأح��وال  ف��ي  ال�سائق  التاأريخي  بالتوثيق  وين�سغل 
ال�سابقة:  الأربعة  ال��رواي��ات  اإل��ى  لين�ساف  اأخ��رى، 
ب��ع��د ال��ح��ي��اة ب��خ��ط��وة 2018، ال��ف��ردو���ض ال��م��ح��ّرم 
2015، اأبناء ال�سماء 2010، باب الحيرة 2006 والتي 
للدرا�سات  العربية  الموؤ�س�سة  عن  جميعها  �سدرت 

والن�سر في بيروت.
تقول ال�سيرة الذاتية للقي�سي اإّنه من مواليد قرية 
مجال  ف��ي  وعمل   ،1963 ع��ام  الأردن  �سمال  حرثا 
ال�سحفي،  وال��ع��م��ل  ال��ث��ق��اف��ي��ة،  والإدارة  التعليم، 
ب��ي��ن ت��ون�����ض، والإم������ارات، والأردن،  وال��ب��ح��ث��ي، م��ا 
اإ�سافة  اأ�سدر  وق��د  حالياً،  يقيم  حيث  وبريطانيا 
ق�س�سيتين،  مجموعتين  ال�سابقة  ال��رواي��ات  اإل��ى 
وكتاباً فكرياً بعنوان »ابن عربي في الفتح المّكي: 

النتقا�ض من القدر المحّمدي« 2019.
اأمامه من عرف  مّر  ثم  نقراأ:  الرواية  اأج��واء  من 

المجانين  الكثيرة: عقالء  الب�سر في حيواته  من 
ال��م��ار���س��ت��ان��ات، وه���م ينطقون  ف���ي  ال��م��ح��ت��ج��زون 

بالحكمة.
النخا�سة،  دك��اك��ي��ن  اأ���س��ّرة  على  م��ت��م��ّددات  غ��ان��ي��ات 

ينتظرن الذكور الذين تتوّثب فيهم ال�سهوات.
ف���ق���ه���اء، وم���ن���اط���ق���ة، وم���ت���ك���ّل���م���ون، وف���ال����س���ف���ة، 
وم��ت�����س��ّوف��ة، وم���ج���اذي���ب، وزن����ادق����ة، وه���راط���ق���ة، 
وعلومه  وم��ق��ولت��ه  منزلته  علم  ق��د  ك��ٌل  واأت��ق��ي��اء، 

ومكا�سفاته..!
الأندل�ض  اأ�سواق  في  التّجار  يطاردون  محت�سبون 
الحليب  ويخلطون  الموازين،  في  يغ�ّسون  لأّن��ه��م 
ال���ذاوي���ة، ويخلطون  ال��ف��اك��ه��ة  وي��ب��ي��ع��ون  ب��ال��م��اء، 
ال����ب����زور ال����ردّي����ة ب��ال��ط��ّي��ب��ة، وال���ع���ط���ور ال��ه��ن��دي��ة 
عند  يثقل  حتى  بالماء  الكّتان  وير�ّسون  بالبلدية، 
والهزيل  بالطري،  البائت  اللحم  ويبيعون  ال��وزن، 

بال�سمين.!
ُرعاة ي�سقون اإبلهم من واحة ظليلة و�سط �سحراء 

�سا�سعة.
ق�����س��ا���س��و اأث������ٍر ي��ت��ت��ّب��ع��ون اأث�����ر غ������زاٍة م������ّروا على 
العالمات  يقروؤون  وقائفون  الليل،  في  م�ساربهم 

ويتفّر�سون في وجوه اأطفال لمنحهم الن�سب.
���س��ّح��اذون ه��ائ��م��ون على وج��وه��ه��م ف��ي ال��ُط��رق��ات، 
عن  يبحثون  ح��ائ��رة،  وقلوبهم  ���س��ام��رة،  بطونهم 

ك�سرة خبٍز، اأو �سربة ماء، اأو حتى قطرة حنان..!
اليمين  ذات  ف��ت��رّن��ح��وا  ال��ث��م��ل،  تعتعهم  ���ُس��ك��ارى 
الحواري  في  يطاردونهم  والع�س�ض  ال�سمال،  وذات 

والزنقات.

»حيوات �شحيقة« للروائي يحيى القي�شي: ا�شتنطاق احلا�شر امله�شّم

عمان - اأحمد الطراونة

اإن المحتوى  ب��ا���س��م ال��ط��وي�����س��ي  ال��ث��ق��اف��ة ال��دك��ت��ور  ق���ال وزي���ر 
الوطنية  بالهوية  المرتبط  الن��ت��رن��ت  على  الرقمي  الوطني 
والمنجز الثقافي يحتاج اإلى المزيد من التطوير، بالرغم من 

وجود نجاح في بع�ض الموا�سيع والقطاعات.
واأ�ساف خالل ندوة نظمها نادي اأبناء الثورة العربية الكبرى، 
من  اول  وال�سبعين  الرابع  ال�ستقالل  عيد  بمنا�سبة  ُبعد،  عن 
اأم�ض، اأن الإنجازات الوطنية في م�سيرة ال�ستقالل اأكبر بكثير 
اإل��ى  بحاجة  واأن��ن��ا  والثقافية،  الإع��الم��ي��ة  ال��روؤي��ة  تقدمه  مما 

تطوير ال�سردية الأردنية التاريخية كي تعك�ض بالفعل
اأن  مبينا  �سائبة،  اأن��ه��ا  الأح����داث  اأثبتت  ال��ت��ي  الأردن  م��واق��ف 
المعرفة من  انتقال  اليوم  الثقافي  العمل  الأكبر في  التحدي 

ال�سكل التقليدي اإلى الأوعية الرقمية.
وطني  محتوى  اإنتاج  على  العمل  اأن  الطوي�سي  الدكتور  وبين 
معرفي ل يتم اإل بالتعاون مع الموؤ�س�سات المخت�سة بالأر�سيف 
م�سروع  ع��ن  الوثائقية  والأف����الم  ال��درام��ا  واإن��ت��اج  وال��وث��ائ��ق، 

الدولة الثقافي كي نقدم روايتنا المن�سفة للعالم.
و�سدد الطوي�سي على الريادة التي يتميز الأردن بها، والح�سور 
التاريخي الم�سرف، فهو البلد الأكثر ا�ستمرارية والأكثر قدرة 

على عبور التحديات.
الثقافي  التكيف  �سيا�سات  ف��ي  الأف�سل  ك��ان  الأردن  »اإن  وق��ال 
خ��الل اأزم��ة ك��ورون��ا، لذلك ف��اإن ال���وزارة تتجه لتطوير عملها 
التي  باإنجازاتنا  الدولة، ونفخر  اقتراب مئوية  الموؤ�س�سي، مع 

طّورها الأردنيون عبر مئة عام«.
اإل���ى دور وزارة ال��ث��ق��اف��ة ف��ي رع��اي��ة الإب�����داع وال��ف��ن��ون  واأ����س���ار 
التخطيط  ال���وزارة على  ك���وادر  ت��دري��ب  وال��م��واه��ب، كما �سيتم 

الثقافي واإدارة المن�ساآت الثقافية.
الكبرى  العربية  ال��ث��ورة  اأب��ن��اء  ن���ادي  رئي�ض  اأ���س��ار  جهته،  م��ن 
الدكتور نايف العبدالت اإلى التعاون بين وزارة الثقافة، ونادي 
�سبابية  وموؤ�س�سة  ذراع��اً  بو�سفِه  الكبرى  العربية  الثورة  اأبناء 

تنه�ض بالإجابة على الأ�سئلة الثقافية.
وفي نهاية الندوة التي اأداره��ا الدكتور مهند مبي�سين، جرى 
ال�سبابية  ال��م��ب��ادرات  ال��ن��دوة، ح��ول  ف��ي  الم�ساركين  م��ع  ح��وار 
ثقافة  تعزيز  الثقافي،  ال�ستراتيجي  والتخطيط  الثقافية، 
واأهمية  الوطنية،  الثقافية  بالهوية  لالرتقاء  الأردن��ي  ال�سباب 

توثيق التاريخ الوطني وق�س�ض البطولة وال�سهادة.

الطوي�شي: املحتوى الرقمي 
الوطني يحتاج اإىل التطوير

الطوي�شي

�شورة تعبيرية

ال�شاعر جداية

الغالف

اإربد - اأحمد الخطيب

ن��ه��اي��ات، ول��رب��م��ا يزيد  ب��ال  اأن تبقى  ق��دره��ا  ال��ح��ك��اي��ات  بع�ض 
يبحث  ال��ذاك��رة،  في  م�ستوطنة  فتبقى  جمالها،  من  الغمو�ض 
اأب��ط��ال��ه��ا ع��ن ح��ل��ق��ة م��ف��ق��ودة، وي��ح��اول��ون ا���س��ت��ك��م��ال��ه��ا، عّلها 
ت�ساعدهم على ال�ستمرار. هذا ما ت�سي به رواية »غرامافون« 
اأح���د ف�سولها  ال���رواي���ة  ل��ل��روائ��ي م���راد ع��ل��ي��ان؛ فكلما ع��زف��ت 
تجّلى بطلها في عالمه الحقيقي؛ عالٌم يبداأ بذكرى �سقوطه، 
التي  المعزوفة  تلك  م��ن  الأخ��ي��ر  اللحن  اأع��ت��اب  على  وينتهي 
به  تع�سف  وحيداً  ولتتركه  اأمامه.  ال�سادمة  الحقيقة  ر�سمت 
عالمات ال�ستفهام والكثير من الغمو�ض وال�ستغراب والأ�سئلة 
ي�ساأل نف�سه لماذا ح��دث له كل ما  اإج��اب��ات.  لها  التي لم يجد 
حدث: مر�ض و�سلل وعالج، وق�سة حب لم تكتمل، وزواج عمره 
ثمانية ع�سر عاماً لم ي�ستمر. وكاأن القدر اأراد ل�ساحبه اأن ي�سير 
باتجاه قدٍر مجهول المعالم، يعرف من اأين بداأ وي�سعب عليه 

اأن يعرف اإلى اأين ينتهي.
ال��دار  ع��ن  و���س��درت  �سفحة،  مائتين  ف��ي  تقع  "غرامافون« 
ال��روح  ن��ا���س��رون، وه��ي رواي���ة ع��ن غ��رام��اف��ون  العربية للعلوم 
الآخ������ر، تك�سف  ف���ال وج�����ود لأح���ده���م���ا دون  م���ع���اً؛  وال��ج�����س��د 
الب�سري؛  ال��ك��ائ��ن  عمق  ف��ي  مظلمة  اأع��ط��اف  ع��ن  م�سامينها 
وانك�سار لالأحالم الفردية والجماعية. ويبدو اأن موؤلفها مراد 
عليان يمتلك روؤيته الفريدة لالألم الإن�ساني، تلك الروؤية التي 
ل تكف عن اأن تكون لحاًء لروح خفية، لت�سير اأقرب اإلى ماهية 

ذاتية، �سيئاً �سلداً يقاوم الحياة، ويموت ُحباً، قبل اأن يحيا...
كتب الروائي مراد عليان عن روايته »غرامافون": »منعطفات 
نقاط  عبور  الأ�سخا�ض..  اأو  والأماكن  الظروف  تقلب  الحياة، 
التحّول، م�ساهدة انقالب موازين الخير وال�سر، تغّير الأحوال، 
تحقيق الطموحات وانهيار الأحالم... جميعها محطات ت�سعنا 
على مفترق الخيارات... ذاك المفترق الأ�سعب في الحياة... 
المتحركة  الحياة  رم���ال  وت�سحبها  الأح���الم  ُت�سحق  فعندما 
التحّدي  فاإما  الأ�سعب؛  اأم��ام خيارنا  نقف  الأر���ض،  اإل��ى بطن 
والوقوف من جديد.. واإما الف�سل وال�ست�سالم والختفاء خلف 
رداء الإن�سان المهزوم.. اإن تجاوز الواقع الجديد ور�سم طريق 
النجاح حكاية ت�ستحق اأن تُروى لأنها ت�سدو بمعزوفة الحياة«.

»غرامافون« رواية جديدة 
ملراد عليان

الغالف

الغالف
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العالم بعد كورونا

إعادة تعريف العائلة

تون�س - اأ ف ب

عن  والــمــدافــعــة  الحقوقية  النا�سطة  ق�ست 
حـــقـــوق الــــمــــراأة فـــي تــونــ�ــس بــ�ــســرى بــالــحــاج 
فر�ستها  التي  ال�سحّي  الحجر  فترة  حميدة 
كــوفــيــد-19،  جــائــحــة  مــن  لــلــوقــايــة  ال�سلطات 
في العتناء بحديقتها الخا�سة والتفكير في 

اجتماعية. ق�سايا 
الــنــواب  الــ�ــســابــقــة فــي مجل�س  الــنــائــبــة  تــوؤكــد 
تقديم  المكّلفة  للجنة  ال�سابقة  والرئي�سة 
مقترحات تتعلق بقوانين الحرّيات والم�ساواة 
اأجرته  حــوار  في   ،2011 ثــورة  بعد  البالد  في 
الفرن�سية  باللغة  بر�س  فران�س  وكــالــة  معها 
الرجل  اأم�ساها  الــتــي  الحجر  فــتــرة  اأن  على 
منا�سبة  تمثل  منزلهما  داخل  �سوية  والمراأة 

لإعادة توزيع الأدوار والمهام بينهما.

ماذا تغّير خالل فترة الحجر ال�صحّي؟
ــبــاب لـــم تــكــن  لحـــظـــت اأن الـــعـــديـــد مـــن الــ�ــس
عاتقهم  على  يــاأخــذوا  اأن  فــي  م�سكلة  لديهم 
ال�سوؤال هو:  لكن  المنزلية،  المهام  جزءا من 
كان  اأم  طبيعية،  بطريقة  ذلك  �سيتوا�سل  هل 

ظرفية؟ ا�ستجابة  فقط 
ــا �ــســبــبــا لــتــنــامــي  لــالأ�ــســف كـــان الــحــجــر اأيــ�ــس

المراأة. العنف �سد 
اأ�سا�سا  الراف�سين  الرجال  من  العديد  وجد 
لــتــواجــد الـــمـــراأة داخــــل الــفــ�ــســاءات الــعــامــة، 
اأنـــفـــ�ـــســـهـــم مـــجـــبـــريـــن عـــلـــى الـــمـــكـــوث داخــــل 

لــلــمــراأة،  عـــادة  المخ�س�س  الــمــكــان  الــمــنــزل، 
وكثيرون وجدوا �سعوبة في تقبله.

الن�ساء  اأن  في  يكمن  الإيجابي  التاأثير  لكن 
ــــــداأن يــتــحــدثــن عـــن هــــذا الـــعـــنـــف ويـــنـــددن  ب
بـــه بــفــ�ــســل الــمــنــظــمــات وو�ـــســـائـــل الــتــوا�ــســل 
اأكــثــر  �سي�سبحن  اأنــهــن  اأعــتــقــد  الجــتــمــاعــي. 

العنف. يقظة تجاه 
اإعــــادة  اأعــتــقــد اأن هـــذا �ــســيــدفــع الـــى  لــكــن ل 
التقليدية  الأدوار  م�ساألة  فــي  حقيقية  نظر 
مو�سوع  هــذا  العائلة.  داخــل  القّوة  وعالقات 
نتوقع  اأن  يمكن  ول  فــيــه،  الــكــالم  يــجــري  ل 
تغييرات حقيقية اإذا لم نتطرق هذه الم�سائل 

العمق. في 

كيف يمكن تغيير ذلك؟
وا�سحة.  �سيا�سية  اإرادة  هناك  تكون  اأن  يجب 
المراأة  �سد  العنف  ملف  اأن  اأرى  حين  اأُ�سدم 
اأخرى، من اخت�سا�س وزارة  في تون�س ودول 

المراأة.
الم�ستوى  على  الــدولــة  مــن  الــتــزام  يــوجــد  ل 
كــل  الـــثـــقـــافـــي:  اأو  الـــمـــالـــي  اأو  الجـــتـــمـــاعـــي 
الى  و�سول  معنية  تكون  اأن  يجب  القطاعات 

الحكومة. راأ�س 
النا�س  لــحــّث  الــيــوم  المنا�سبة  الــفــر�ــســة  هــي 
عــلــى الــتــفــكــيــر فــي الــعــالقــات الــعــائــلــيــة وفــي 
الأمور  ت�ستمر  ان  يمكن  ل  وللتعبير.  العنف 

على ما هي عليه.
التالي  ال�سوؤال  �سحافي  كل  يطرح  ان  يجب 

العنف  ملف  فــي  فعلتم  مــاذا  وزيـــر:  كــل  على 
اليوم؟«.

الــمــنــا�ــســبــة  هــــذه  تــمــثــل  اأن  بـــالإمـــكـــان  كــــان 
مــجــال لــلــتــفــكــيــر فـــي الــطــريــقــة الــتــي ننظر 
 .2020 العام  في  العائلية  العالقات  الــى  بها 
وهـــــذه اإحــــــدى اأبــــــرز نـــقـــاط الخــــتــــالف مــع 

الإ�سالميين.
تعريف  لإعـــادة  جماعي  تفكير  ينق�سنا  لكن 

اأولوياتنا. العائلة واإعادة النظر في  مفهوم 
ال�سحة  قطاع  و�سع  الأول  المقام  في  يجب 
البيئية  بــالــمــ�ــســائــل  والهــتــمــام  الــ�ــســكــة  عــلــى 
تون�س.  في  العام  النقا�س  عن  تماما  الغائبة 
يـــجـــب الـــنـــظـــر اأيـــ�ـــســـا فـــي غـــيـــاب الـــمـــ�ـــســـاواة 
الو�سائل  كل  الدولة  توؤمن  واأن  الجتماعية، 
الــى  الــحــاجــة  دون  بــكــرامــة  للعي�س  للجميع 
م�سوؤولية  الــمــواطــن  يتحمل  اأن  يجب  دعــم: 

نف�سه.

كيف اأم�صيت وقتك خالل الحجر؟
واكت�سفت  الحديقة  من  واأبداأ  باكرا  اأ�ستيقظ 
اأحــد  ا�ــســتــعــمــال الــمــعــول،  اأتــقــن  اأزال  اأنــنــي ل 

الطفولة. فترة  اأن�سطة 
لـــيـــ�ـــس ذلـــــك عـــمـــال خـــا�ـــســـا بـــالـــنـــ�ـــســـاء، وقـــد 
فــكــرت بــذلــك كــثــيــرا: كـــان الــعــمــل مــتــعــة، لم 
باأعمال  الــرجــال  يــقــوم  الــيــوم،  اإجــبــاريــا.  يكن 
لدينا  تــكــون  اأن  يجب  ل  والــطــبــخ،  الخياطة 
عقد من ذلك. اأكون �سعيدة حين اأقوم بعملي 

. بنف�سي

الرئي�س االميركي يتهم تويتر بالتدّخل في االنتخابات الرئا�صية

تغريدات «مضّللة»..

وردا على �سوؤال لوكالة فران�س بر�س، برر متحدث با�سم تويتر الخطوة 
حول  كاذبة  تكون  قد  معلومات  تحويان  التغريدتين  »هاتين  اإن  قائال 
اإ�سافية حول  اإليهما لتقديم معلومات  الإ�سارة  الت�سويت وتمت  عملية 
الت�سويت بالمرا�سلة«. لكن تويتر لم يتحرك �سد ر�سائل اأخرى ن�سرها 

ترامب �سباح الثالثاء ينقل فيها نظرية موؤامرة مثيرة للقلق.
يهاجم الرئي�س با�ستمرار مقدم البرامج في �سبكة القنوات الم�سفرة »ام 
ا�س ان بي �سي« جو �سكاربورو، ال�سيا�سي ال�سابق الذي كان �سديقه قبل 
اأن ينتقده علنا على ال�سبكة. وكانت مواقع ومدونات عديدة اأوردت فكرة 
اأن �سكاربورو قتل عندما كان ع�سوا جمهوريا في الكونغر�س، م�ساعدته 
البرلمانية لوري كالو�سوتي�س في 2011، بدون تقديم اي دليل ملمو�س.

ووجه تيموتي كالو�سوتي�س اأرمل ال�سيدة في نهاية المطاف ر�سالة اإلى 
رئي�س تويتر جاك دور�سي. وكتب في الر�سالة التي اأوردتها و�سائل اإعالم 
اأميركية عديدة الثالثاء »ارجوكم ا�سطبوا هذه التغريدات )...( زوجتي 
رئي�س  لأن  التدخل  منكم  »اأطــلــب  واأ�ــســاف  ذلـــك«.  مــن  اأف�سل  ت�ستحق 
اأمــر لي�س من حقه هو ذكــرى زوجتي  ا�ستولى على  المتحدة  الــوليــات 
الثالثاء  دور�سي  جاك  يرد  ولم  �سيا�سية«.  بح�سابات  واأف�سده  الراحلة، 
طلب  تغريدة،  وفــي  التغريدات.  اإزالـــة  تتم  ولــم  علنا  الطلب  هــذا  على 

�ساربورو من النا�س »ال�سالة لعائلة لوري«. وكتب »ليطمئن الرب قلوب 
الذين يوا�سلون ت�سويه ذكرى هذه المراأة«. وقبل اأ�سبوعين، عزز موقع 
تويتر قواعده لمكافحة الت�سليل الإعالمي حول وباء كوفيد-19. وهي 
الأميركي.  الرئي�س  على  القواعد  هذه  فيها  تطبق  التي  الأولــى  المرة 
لة للتوا�سل  ته المف�سّ وكان الرئي�س الجمهوري ن�سر على تويتر، من�سّ
هناك  »لي�ست  فيها  قال  تغريدة  الثالثاء  �سابق  وقت  في  الجمهور،  مع 
اآخر  �سي  اأّي  بالبريد  القتراع  تكون فيها بطاقات  اأي طريقة )�سفر!( 
�سوى تزوير كبير«. واأ�ساف في تغريدة ثانية اأّن »حاكم ولية كاليفورنيا 
ب�سدد اإر�سال بطاقات اقتراع اإلى ماليين الأ�سخا�س. كّل الذين يقيمون 
في الولية، بغ�ّس النظر عن هوياتهم اأو عن كيفية و�سولهم اإلى هناك، 
�سيح�سلون عليها. بعدها �سيقول موظفون لهوؤلء النا�س، لأولئك الذين 
لم يكونوا يفّكرون حّتى في الت�سويت من قبل، كيف ولمن �سي�سّوتون. 
�ستكون انتخابات مزّورة«. تحت هاتين التغريدتين بات مت�سّفحو تويتر 

يجدون الآن عبارة »اح�سل على الحقائق حول القتراع بالبريد«.
للحقائق  ملّخ�س  اإلى  المت�سّفح  لتقود  العبارة  هذه  على  النقر  ويكفي 
والمقالت المن�سورة في ال�سحافة الأميركية ب�ساأن هذا المو�سوع )على 
�سبيل المثال حقيقة اأّن ولية كاليفورنيا ل تر�سل بطاقات اقتراع �سوى 

للناخبين الم�سّجلين ولي�س لجميع �سكان الولية(.
التي تقدم  ال�سحافية  وفي تغريدة على تويتر، قالت ميكا بريجن�سكي 
برنامجا م�ستركا مع �سكاربورو »اأت�سور اأنها بداية )...( �سكرا ل�سطبكم 

هذه التغريدات«.
لتطبيقها  انــتــقــادات  با�ستمرار  الجتماعي  التوا�سل  �سبكات  وتــواجــه 

�سيا�سة الكيل بمكيالين في مكافحتها الت�سليل الإعالمي.
فقد اتخذ موقع في�سبوك مثال قرارا مثيرا للجدل يق�سي بعدم عر�س 
تق�سي حقائق  �سيا�سية لخدمة  �سخ�سيات  بها  تدلي  التي  الت�سريحات 
الطابع  ذات  الإعالنات  بمنع  جزئيا  الم�سكلة  تويتر  موقع  وحل  ثالثة. 
موؤامرة  نقل نظريات  ترمب من موا�سلة  يمنع  لكن هذا ل  ال�سيا�سي. 

حتى عندما يتبين اأنها خاطئة كليا اأو جزئيا.
تويتر  لم�سغلي  يمكن  ال�سك،  ودرجـــة  الر�سائل  خــطــورة  درجــة  وح�سب 
الأحــوال  ا�سواأ  في  التغريدات  �سطب  وحتى  تحذيرات  اأو  باإنذارات  الرد 

)معلومات كاذبة اأو خطيرة(.
الت�سليل  الأخــــرى  الجتماعي  التوا�سل  ومن�سات  في�سبوك  ويعتبر 
ق�سية اأ�سا�سية منذ محاولت التالعب بالنتخابات الرئا�سية الأميركية 

وال�ستفتاء حول بريك�ست في 2016.

وا�صنطن - اأ ف ب

و�سع وباء كوفيد-19 في الوليات المتحدة حدا للتجمعات 
بهدف  الجامعات  حــرم  فــي  المن�سورات  وتــوزيــع  ال�ساخبة 
ا�ــســتــقــطــاب الــنــاخــبــيــن الــ�ــســبــاب، مـــا ا�ــســطــر الــمــر�ــســحــيــن 

لالنتخابات الرئا�سية للتوجه اإلى تطبيق �سناب�سات.
وتـــحـــول الــتــطــبــيــق الـــــذي يــجــمــع 229 مــلــيــون مــ�ــســتــخــدم 
والمعروف بو�سائل تمويه ال�سور اأكثر من م�سائل اللتزام 
في  �ستجري  التي  للمواجهة  كبيرة  �ساحة  اإلــى  ال�سيا�سي، 
ت�سرين الثاني بين رجلين �سبعينيين هما الرئي�س المنتهية 

وليته دونالد ترمب ونائب الرئي�س ال�سابق جو بايدن.
ال�سباب  اأن  اإلــى  ت�سير  عــديــدة  درا�ــســات  لأن  كبير  والــرهــان 
اأو ما يعرف با�سم  الذين تراوح اأعمارهم بين 18 و23 عاما 
منت�سف  بين  الــمــولــودون  اأي  زد  )الجيل  زد«  »جينيري�سن 
الألفية  الثاني من  العقد  وبداية  الما�سي  القرن  ت�سعينات 
الجديدة( و»الألفيين« )بين 24 و39 عاما( ي�سكلون اأكثر من 

35 بالمئة من الناخبين الأميركيين.
الجتماعي  الــتــوا�ــســل  �سبكات  اأ�ــســبــحــت  هــــوؤلء  نــظــر  وفـــي 

التقليدية مثل في�سبوك وتويتر قديمة.
وفي هذا ال�سباق لجذب ال�سباب، يوؤكد فرق حملة الرئي�س 
الأميركي اأنه متقدم بفارق كبير، اأي اأنه لم يت�سرر باإجراءات 

العزل التي فر�ست للحد من انت�سار وباء كوفيد-19
واأكــد كيم فارنا�سو من الفريق الــذي يعمل لإعــادة انتخاب 
النتقال  اأن  اأي  الرقمية،  الأدوات  دائما على  »ركزنا  ترامب 

اإلى حملة رقمية مئة في المئة كان طبيعيا جدا«.
وي�سم فريق حملة ترامب مئة �سخ�س يقفون وراء رئي�س 
وقــال  الجــتــمــاعــي.  الــتــوا�ــســل  �سبكات  با�ستخدامه  ا�ستهر 

فارنا�سو »من الوا�سح اأن حملة بايدن ل وزن لها«.
على  ترامب  دونــالــد  ح�ساب  متابعي  عــدد  اأن  هي  والنتيجة 
»�سناب�سات« ارتع بمقدار ثالثة اأ�سعاف خالل ثمانية اأ�سهر 
بايدن فال يرغب في  اأمــا فريق  �سخ�س.  1،5 مليون  ليبلغ 
ذكر عدد متابعيه. وقال جو بايدن في مقابلة تم بثها على 
»اإنني  ديــالويــر  في  اإقامته  مقر  من  اأيـــام،  قبل  »�سناب�سات« 
واثق باأننا �سنكون الأف�سل على النترنت«. وبقي بايدن في 
العزل في منزله حتى الإثنين اليوم الذي خرج فيه وا�سعا 

كمامة. وقال »في الواقع نحن نحاول«.
تر�سانته  تفا�سيل  بالأرقام  يذكر  اأن  فريق حملته  ويرف�س 
بداية  منذ  الرقمية  بالو�سائل  عمله  ي�سّرع  اأنــه  يوؤكد  لكنه 
وبيتو  وارن  اإليزابيث  حمالت  في  م�سوؤولون  ودعــي  الوباء. 
اأورورك وكامال هاري�س، مناف�سيه ال�سابقين في النتخابات 

التمهيدية للديموقراطيين، اإلى تعزيز �سفوفه.
ال�سابق  الرئي�س  نائب  و�سع  »�سناب�سات«  على  ح�سابه  على 
باراك اأوباما �سورة له بال ربطة عنق بنظارات »طيار« يمكن 

لأي م�ستخدم و�سعها افترا�سيا بف�سل تقنية خا�سة.
يعي�سوا  اأن  اإلـــى  مــدعــوون  فهم  تــرمــب  ح�ساب  متابعو  اأمـــا 
اإحــدى  وي�سكون�سين  في  المر�سح  مهرجانات  اأحــد  مجددا 
الوليات الأ�سا�سية التي ي�سعى اإلى الفوز فيها لينت�سر في 

انتخابات الثالث من ت�سرين الثاني.
وي�سع فريق حملة ترمب على التطبيق الذي ارتكز نجاحه 
اأخف،  فيديو  ت�سجيالت  ق�سيرة،  لفترات  �سور  اإر�سال  على 
تقا�سمها  اإلــى  دعـــوات  مــع  هــفــوات خ�سمه،  ت�سخر علنا مــن 
لكن  خا�سة،  »�سناب�سات«  المر�سحان  واخــتــار  وا�ــســع.  ب�سكل 
الحياة  فــي  بفاعلية  الم�ساركة  فــي  اأي�سا  يرغب  التطبيق 

الديموقراطية الأميركية.

تطبيق �صناب�صات ال�صتقطاب 
الناخبني

الرباط - اأ ف ب

الثالثاء  ن�سرت  مغربية  ر�سمية  درا�سة  اأظهرت 
بفيرو�س  الإ�ــســابــات  مــن  بالمئة   90 حــوالــى  اأّن 
كـــورونـــا الــمــ�ــســتــجــّد فـــي الــمــمــلــكــة تــتــرّكــز في 
»المناطق الح�سرية الأكثر اكتظاظاً بال�سّكان«، 
ول �سّيما في مراكز المدن القديمة والمناطق 

التي ت�سّم م�ساكن اجتماعية ومدن ال�سفيح.
ال�سامية  »المندوبية  اأعــّدتــهــا  الــتــي  والــدرا�ــســة 
الإح�ساءات  عن  الم�سوؤولة  الهيئة  للتخطيط«، 
المملكة  فيه  �سّجلت  وقــت  في  تاأتي  الر�سمية، 
لغاية اليوم حوالى 7500 اإ�سابة بالفيرو�س منذ 
المناطق  في  العظمى  غالبيتها  اآذار،  منت�سف 
ــــر اكـــتـــظـــاظـــاً« فـــي الـــبـــالد وهــــي الــــدار  »الأكــــث

البي�ساء والرباط ومراك�س وفا�س وطنجة.
لرفع  تمهيداً  اأجــريــت  التي  الــدرا�ــســة  وبح�سب 
تــدابــيــر الــعــزل الــمــتــوّقــع فــي 10 حــزيــران فــاإّنــه 
ازدادت  كلما  ح�سرية،  المناطق  ازدادت  »كّلما 
والإحاطة،  التوعية  اأمام  اللوج�ستية  التحّديات 
اأكـــبـــر عـــدد مـــن الأ�ــســخــا�ــس  اأمـــكـــن، عـــزل  واإذا 

للخطر«. المعّر�سين 
الــربــاط-�ــســال- منطقة  اأّن  الــدرا�ــســة  واأظــهــرت 
الــقــنــيــطــرة تــتــمــّيــز بــاأعــلــى كــثــافــة حــ�ــســريــة في 
فيها  ال�سّكانية  الكثافة  ن�سبة  تبلغ  اإذ  الــبــالد 
من  اأكثر  اأي  مربع،  كيلومتر  لكل  ن�سمة   4007
�سعف المعدل الوطني البالغ 1986 ن�سمة/كلم 

مرّبع.
وبــالإ�ــســافــة اإلــــى الــكــثــافــة الــحــ�ــســريــة، حـــّذرت 
يـــــزداد في  اأّن »خــطــر الإ�ـــســـابـــة  الـــدرا�ـــســـة مـــن 
م�ساكن  في  ال�سكان  فيها  يعي�س  التي  المناطق 

مزدحمة«.
ولــفــتــت الــدرا�ــســة اإلـــى اأّن مــا يــزيــد قــلــيــاًل عن 
»م�ساكن  فــي  المغرب  فــي  تعي�س  اأ�ــســرة  مليون 
يقطن  اأ�ــســرة  »ت�سكنه  مكان  فــي  اأي  مــزدحــمــة«، 
اأكثر من ثالثة من اأفرادها في غرفة واحدة«.

منت�سف  فــي  حــدودهــا  اأغلقت  المملكة  وكــانــت 
جميع  واأوقــفــت  الــوبــاء،  تف�ّسي  لــمــواجــهــة  اآذار 
الـــرحـــالت الــجــويــة واأعـــلـــنـــت حـــالـــة الـــطـــوارئ 
ال�سحية مع تمديد تدابير الإغالق العام لغاية 

10 حزيران.
ن�سمة  مليون   35 �سّكانه  عــدد  البالغ  والمغرب 
مــ�ــســابــاً   7556 الــــيــــوم  لـــغـــايـــة  ر�ـــســـمـــيـــاً  �ـــســـّجـــل 
 4841 وتــمــاثــل  مــنــهــم   202 تــوفــي  بــالــفــيــرو�ــس 
لل�سفاء، واكت�سفت هذه الإ�سابات بعد اإجراء ما 

يقرب من 150 األف فح�س مخبري.

كورونا ترتّكز يف املناطق 
املكتظة

بروك�صل - اأ ف ب

تــبــدو اآ�ــســيــا عــلــى الــطــريــق ال�سحيح لــلــخــروج مــن الأزمـــة 
ت�سرع  فيما  الم�ستجد  كورونا  فيرو�س  انت�سار  عن  الناجمة 
اأميركا  في  الإ�سابات  وتتزايد  العزل  رفــع  اجـــراءات  اأوروبـــا 
الكلفة  اأن  يتبين  الــعــالــم  اأنـــحـــاء  كــل  فــي  لــكــن  الــالتــيــنــيــة. 
الكلفة  الــى  ت�ساف  التي  للوباء  والقت�سادية  الجتماعية 

الب�سرية العالية، خارجة عن الماألوف.
وفيما تجاوزت ح�سيلة الوفيات 350 األفا في العالم )ثالثة 
ـــا والــوليــات المتحدة( الأربــعــاء، يك�سف  اأوروب اأربــاعــهــا فــي 
البالغة  القت�سادي  النهو�س  خطة  عن  الأوروبـــي  التحاد 
اقت�سادات  لنــعــا�ــس  مــحــاولــة  فــي  يـــورو  مليار  األـــف  قيمتها 
الدول الع�ساء ال27. وحتى في الدول التي قاومت اأنظمتها 
والجتماعية  القت�سادية  الموؤ�سرات  فان  الأزمــة،  ال�سحية 

تبدو متراجعة جدا.
تحمل  وهي  في مدريد  عاما(   42( الفاريز  وقالت جاكلين 
وجهي  اأغطي  »اأنــا  �سعبي  حي  في  غذائية  م�ساعدات  كي�س 
ال�سابق  في  اأبــدا  اأطلب  لم  �سراحة،  بالخجل  اأ�سعر  لنني 

م�ساعدات غذائية«.
وتقف في ال�سف مع حوالى 700 �سخ�س اآخرين اأمام جمعية 
في الحي حولت الى بنك غذائي. في ا�سبانيا تتزايد معدلت 
الفقر ب�سكل اأ�سرع مما كانت عليه خالل الأزمة المالية في 

2008 لكن العالم باأ�سره يعاني.
بح�سب منظمة اوك�سفام غير الحكومية فان الأزمة ال�سحية 

يمكن ان تدفع 500 مليون �سخ�س الى الفقر.
في البرازيل، يتوقع الخبراء هبوط اإجمالي الناتج الداخلي 
هذه ال�سنة بن�سبة 6 الى 10% وارتفاع معدل البطالة البالغ 

حاليا 12،2% الى اأكثر من %18.
في فرن�سا، ومع تراجع اإجمالي الناتج الداخلي بمعدل %20 
في الف�سل الثاني، يراهن الخبراء على تراجع باكثر من %8 
اأكبر  »اإنــه  الوطني لالح�ساء  المعهد  وقال  �سنوي.  كمعدل 

انكما�س منذ ان�ساء الح�سابات الوطنية في 1948«.
�سداد  عــن  التخلف  اعلنا  اللذين  ولبنان  الرجنتين  وبعد 
الديون، يخ�سى خبراء مجموعة الدول الع�سرين اأن يت�سبب 
لدى  الدفع  عن  التخلف  بعدوى  ال�سنة  نهاية  قبل  الــوبــاء 
ت�سديد  التزامات  احترام  على  القادرة  غير  النا�سئة  الــدول 
واأغرق  البوؤ�س  الوباء من  زاد  افريقيا،  ديونها. وفي جنوب 
غالبيتهم  اأجــنــبــي  اأربــعــة ماليين  حــوالــى  مــن  كبيرا  عـــددا 

يقيمون ب�سكل غير �سرعي، في العوز.
وقال الفرد دجانغا الناطق با�سم العائالت الالجئة في حي 
مايفير في جوهان�سبورغ »هنا كثير من النا�س يعانون ب�سبب 
العزل. غالبيتهم مهاجرون اأو لجئون ول يمكنهم العمل«.

وتابع هذا المحامي البالغ من العمر 50 عاما »في ال�سابق 
كانوا يعملون في متاجر او يبيعون في ال�سارع، لكن لم يعد 
لديهم من خيار  يعد  لم  اأوراق  بــدون  ذلــك.  الحق في  لهم 
الم�ستجد  كــورونــا  فيرو�س  انت�سار  ت�سبب  الت�سول«.  �سوى 
ب�سرر كبير لالقت�ساد والأنظمة الجتماعية وال�سحية في 
المعالجين  كبيرا على  اأثــرا  اأي�سا  ترك  لكنه  اأجمع،  العالم 
كبير  ل�سغط  ال�سنة  بداية  يتعر�سون منذ  الذين  الطبيين 

في العمل واإجهاد ا�ستثنائي.
وقال ك�سافييه نويل الخبير في م�سائل ال�سحة العقلية في 
جامعة بروك�سل الحرة »نواجه جميعا خطرا كبيرا للتعر�س 

لالجهاد ما بعد ال�سدمة«.

كلف اقت�صادية واجتماعية 
و�صحية

تغريدة للرئي�س ترمب على تويتر )ا ف ب(

النا�صطة التون�صية ب�صرى بالحاج

�صان فران�صي�صكو - اأ ف ب

اتهم تويتر للمرة االأولى دونالد ترمب بتقديم معلومات 
كاذبة وقال اإن اثنتين من تغريداته »ال ا�صا�س لهما من 
ال�صحة«، بعدما قاوم موقع الر�صائل الق�صيرة لفترة طويلة 
دعوات اإلى فر�س رقابة على الرئي�س االأميركي ب�صاأن ر�صائل 
مخالفة للحقيقة.

وكتب ترمب في التغريدتين ودون اأن يقدم اأدلة، اأن 
الت�صويت بالبريد �صيوؤدي بال�صرورة اإلى احتيال واإلى 
»انتخابات مزورة«.

واأ�صاف تويتر المتهم في اأغلب االأحيان بالت�صاهل في 
التعامل مع الت�صريحات التي يدلي بها القادة، الثالثاء 
عبارة »تحققوا من الوقائع« اإلى التغريدتين.

ورد الرئي�س االأميركي الذي يتابعه ثمانون مليون م�صتخدم 
لالنترنت، باتهام تويتر بـ»التدّخل في االنتخابات الرئا�صية 
للعام 2020«. وكتب »يقولون اإن ت�صريحي حول الت�صويت 
البريدي غير �صحيح باال�صتناد اإلى تحقيقات في الوقائع 
اأجرتها )�صبكتا( االأخبار الكاذبة +�صي ان ان+ و+اأمازون 
وا�صنطن بو�صت+«.

واأ�صاف اأّن »تويتر يخنق بالكامل حرّية التعبير، وب�صفتي 
رئي�صًا لن اأ�صمح لهم باأن يفعلوا ذلك!«.
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�شعبية جون�شون تتراجع ب�شبب م�شت�شاره

نتائج كارثية..

ال�شحة النف�شية للطواقم الطبية

على المحك..

وداخـــــل مــعــ�ــســكــر الـــحـــزب الــمــحــافــظ نــفــ�ــســه، يــطــالــب نــحــو 40 نــائــبــاً 
هذه  خلفية  على  الثالثاء  ا�ستقال  وزيــراً  اأن  كما  كامينغز،  با�ستقالة 
وقت  في  الم�ست�سار  عن  الدفاع  على  قادر  غير  اأنه  مو�سحاً  الق�سية، 
اأقربائهم  زيــارة  »من  النتخابية  دائرته  في  ال�سكان  بع�س  يتمكن  لم 

الحكومة«. بتو�سيات  يلتزمون  المر�سى لأنهم كانوا 
يــواجــه فيها جــونــ�ــســون مــعــار�ــســة داخلية  الــتــي  الــمــرة الأولــــى  وهـــذه 
عبر  ويمثل  الت�سريعية.  الأول  كــانــون  بانتخابات  فــوزه  منذ  مماثلة 
لجنة  اأمـــام  �ساعة  ون�سف  ل�ساعة  غ  ت   15،00 ال�ساعة  نحو  الفيديو 

اأع�سائها. اأ�سئلة  الت�سال في مجل�س العموم لالإجابة على 
قدمها  الــتــي  بالتبريرات  المنتقدين  اإقــنــاع  فــي  كامينغز  ينجح  ولــم 
كلم   400 تبعد  التي  دورهــام  في  والديه  منزل  اإلــى  �سفره  �سبب  حــول 
اإ�سابته بالفيرو�س،  اإنه قام بذلك نتيجة خ�سيته من  من لندن. وقال 

اإلى حّل لالعتناء بطفله. و�سعيه لهذا ال�سبب 
الأ�سف.  عن  تعبيره  اأو  اعتذارات  تقديمه  عدم  هو  ال�ستياء  اأثــار  وما 
عن  كلم   40 تبعد  منطقة  نحو  للتوجه  اأي�ساً  ثانية  مرًة  �سيارته  وقاد 

منزل والديه.

خرج  الــذي  جون�سون  بوري�س  الـــوزراء  رئي�س  بدعم  الم�ست�سار  حظي 
ال�سحافة للدفاع عنه. اأمام  مرتين �سخ�سياً 

وقال وزير ال�سكن روبرت جنريك ل�سبكة »بي بي �سي« الأربعاء اأنه بعد 
تلك التو�سيحات »حان وقت النتقال اإلى اأمر اآخر«.

لكن ال�ستطالعات المتتالية تبين اأن غالبية كبرى من البريطانيين 
حتى  من�سبه،  مغادرة  وعليه  العزل  تدابير  خرق  الم�ست�سار  اأن  تعتقد 
كانت  لو  اأنها  في«  تي  »اأي  لقناة  قالت  رايت�سل،  جون�سون،  �سقيقة  اإن 

مكان كامينغز لأقرت بارتكاب »خطاأ«.
وخالل الموؤتمر ال�سحافي اليومي للحكومة الثالثاء، �ساأل ق�س وزير 
الأ�سخا�س  على  المفرو�سة  الــغــرامــات  اإلــغــاء  اإمكانية  حــول  ال�سحة 
بــاأطــفــالــهــم. وبعد  بــالهــتــمــام  الــعــزل لأهـــداف متعلقة  الــذيــن خــرقــوا 

الفكرة. الم�ساألة، تراجعت الحكومة عن  اأنها �ستدر�س  تاأكيدها 
واأثار ذلك ا�ستياء رجل الدين الذي اأعلن الأربعاء ل�سبكة »بي بي �سي« 
اأن هذه الق�سية »تمنحنا �سعوراً باأن هناك نوعين من القواعد، قواعد 

ت�سري على من هم في ال�سلطة، واأخرى علينا«.
كما  جون�سون،  على  كامينغز  تاأثير  مــدى  اأي�ساً  الق�سية  هــذه  تظهر 

الــوزراء  رئي�س  فيه  يعمل  وقت  في  ال�سحافيين،  الكتاب  بع�س  يلفت 
اآذار.  منت�سف  منذ  المفرو�سة  الــعــزل  قــيــود  بتخفيف  الــ�ــســروع  على 
اأدرك  باأنه  المتهم  لجون�سون  ح�سا�ساً  منعطفاً  الخطوة  هذه  وت�سكل 

متاأخرا خطورة الوباء ولم ي�سارع اإلى فر�س تدابير تمنع تف�سيه.
الـــوزراء  رئي�س  اأن  الــوا�ــســح  »مــن  تايمز  �سحيفة  فــي  مقال  فــي  وجــاء 

يحتاج كامينغز اإلى جانبه خالل هذه الأزمة«.
تجاه  ق�سوة  اأكــثــر  غــارديــان«  »ذي  �سحيفة  بــدت  الي�سار،  مقلب  وفــي 
قـــادر على  اأفـــكـــارا« وغــيــر  يــمــلــك  بــاأنــه »رجـــل ل  جــونــ�ــســون، فو�سفته 
كامينغز،  دومينيك  الأ�سواء،  خلف  من  �سيا�ساته  محرك  عن  التخلي 
الم�ستجد  اأعلى معدل وفيات بفيرو�س كورونا  البالد  في وقت ت�سجل 

في اأوروبا.
كورونا  بفيرو�س  اإ�سابتهم  تاأكدت  �سخ�س  األف   37 توفي  وبالإجمال، 
الــمــ�ــســتــجــد فـــي الــمــمــلــكــة الــمــتــحــدة، وفــــق حــ�ــســيــلــة نــ�ــســرتــهــا وزارة 
اإليه  اأ�سيفت  اإذا  األفاً   46 على  يزيد  قد  العدد  لكن  الثالثاء،  ال�سحة 
الوطني  المكتب  وفق  بالفيرو�س،  باإ�سابتها  ي�ستبه  كان  التي  الحالت 

لالإح�ساءات.

لندن - اأ ف ب

اأ�ــســبــح الــعــامــلــون فـــي الــمــجــال الــطــبــي رمـــزا 
لمكافحة الوباء لكن التوتر والقلق الناجمين 
الم�سابين  من  الكبير  العدد  مع  التعامل  عن 
والــمــتــوفــيــن اأ�ــســبــحــا �ــســائــعــيــن بــيــن هــــوؤلء 
في  مهنية  هيئات  تعمل  لــذلــك،  »الــجــنــود«... 
تاأمين  على  اأوروبــا  في  ت�سررا  الأكثر  البلدان 
الدعم النف�سي لهم خ�سو�سا اإذا �سربت موجة 

ثانية من فيرو�س كورونا الم�ستجد.
اأ�سيب �ستيف وهو ممر�س بريطاني في �سمال 
اإنكلترا بمر�س كوفيد-19 قبل �سهرين.  �سرق 
الذي  القلق  عن  �سفائه  بعد  حاليا  يخبر  وهــو 

ينتابه من اأن ي�ساب اأطفاله بالمر�س.
ويقول �ستيف »لدى عودتي من العمل، لم اأكن 
اأ�ستطيع النوم جيدا، كنت اأقلق من خطر نقلي 

الفيرو�س اإلى المنزل واأن اأ�ساب مجددا به«.
اأكن لأت�سور يوما باأني �ساأ�سطر  وي�سيف »لم 
الأولــى خالل فترة وباء.  ال�سفوف  للعمل في 
كنت اأود لو اأن ذلك مجرد حلم �سينتهي عندما 

اأ�ستيقظ ويعود العالم كما كان قبال«.
الذهنية  ال�سحة  م�سائل  في  الخبير  ويو�سح 
فـــي جــامــعــة بــروكــ�ــســل الـــحـــرة كــزافــيــيــه نــويــل 
»لــديــنــا هــنــا كـــل الــمــكــونــات الـــالزمـــة لخطر 
ا�ــســطــرابــات مـــا بــعــد الــ�ــســدمــة«. ويـــقـــول اإن 
العناية  الذين يتدخلون في وحدة  الأ�سخا�س 
الــمــركــزة »واجــهــوا ن�سبة وفــيــات وطــريــقــة في 
مجرد  اإطـــار  فــي  البتة،  اعتيادية  غير  الــمــوت 

لموا�ساتهم  العائالت  دون  ومن  الإن�سانية  من 
اأوروبــا ما  الــقــرار«. تبكي  خالل مرحلة اتخاذ 
يقرب من 175 األفا من �سكانها اأودى بحياتهم 
اأكثر من مليوني  اأ�ساب  الذي  وباء كوفيد-19 
الذين  المعالجون  ويدفع  القارة.  في  �سخ�س 
يقودون المعركة لإنقاذ الأرواح فاتورة باهظة. 
الجاري  ال�سهر  مطلع  اأجــريــت  درا�ــســة  وتظهر 
الناطقة  بلجيكا  3300 معالج في مناطق  على 
اآراوؤهــم  الم�ستطلعة  من   %  15 اأن  بالهولندية 
يفكرون في »ترك المهنة« في مقابل 6 % في 
الأوقات العادية. وتبين درا�سة اأخرى عدم زيادة 
لدى  الحجر  فــتــرة  خــالل  الكحول  ا�ستهالك 
اأفراد الطواقم العالجية.  ال�سكان... با�ستثناء 
وفي فرن�سا، تو�سح جمعية متخ�س�سة في دعم 
اأفراد الطواقم ال�سحية اأنها تتلقى يوميا اأكثر 
اأ�سخا�س يواجهون  من 70 ات�سال بع�سها من 

»خطرا داهما بالإقدام على النتحار«.
األــف   50 مــن  اأكــثــر  اإ�سابة  ثبتت  اإ�سبانيا،  وفــي 
الــحــالت  مـــن  اأي 22 %  بــكــوفــيــد-19،  مــعــالــج 

الم�سجلة في البالد بح�سب وزارة ال�سحة.
وينت�سر القلق على نطاق وا�سع لدى الطواقم 
ـــة لــجــامــعــة مــدريــد  الــعــالجــيــة بــحــ�ــســب درا�ـــس
%( من   51( الن�سف  اأكثر من  اأن  اإلــى  خل�ست 
ال�ستبيان  �سملهم  الذين  الـــ1200  المعالجين 
يــظــهــرون »اأعـــرا�ـــس اكــتــئــاب«. كما كــانــت لدى 
53 % مــن هـــوؤلء مــوؤ�ــســرات »تتنا�سب مــع تلك 

العائدة ل�سطرابات ما بعد ال�سدمة«.
واأ�سار معدا الدرا�سة لوردي�س لوت�سينو مورينو 

وخــيــ�ــســو�ــس مــارتــن غــار�ــســيــا اإلــــى اأن »تــدخــال 
ما  اإذا  المجموعة  لهذه  نف�سيا طارئا �سروري 
كثيرا  منها  يخ�سى  التي  الثانية  الموجة  باتت 
اأخ�سائيين  »�ــســنــرى  م�سيفين  واقـــعـــا«،  اأمــــرا 
منهارين عاطفيا ونظاما �سحيا غير قادر على 
الأقــد�ــس  القلب  لجامعة  وتبين  ال�ستجابة«. 
اأخ�سائيين  �سبعة  اأن  ميالنو  في  الكاثوليكية 
�سحيين من كل ع�سرة في المناطق الإيطالية 
الأكــثــر تــ�ــســررا يــعــانــون الإرهـــــاق، وت�سعة من 
وتحدث  النف�سي.  ال�سغط  يعانون  ع�سرة  كل 
كــثــيــرون عــن ع�سبية زائـــدة وا�ــســطــرابــات في 
الـــنـــوم وكــوابــيــ�ــس لــيــلــيــة اإ�ـــســـافـــة اإلــــى نــوبــات 
فــاإن  بــاريــلــو  �سيرينا  الــبــاحــثــة  وبح�سب  بــكــاء. 
�سغط  بفعل  ازداد  العتيادي  المهني  ال�سغط 
الــعــمــل الــمــتــنــامــي، »مـــا يــهــدد بــ�ــســدة �سحتهم 
ل الــجــ�ــســديــة فــحــ�ــســب بـــل اأيــ�ــســا الــعــاطــفــيــة 
بلدان  اأكثر  ثاني  بريطانيا،  وفــي  والنف�سية«. 
العالم ت�سررا بالوباء لناحية عدد الوفيات بعد 
هايد  لــورا  جمعية  تو�سح  المتحدة،  الــوليــات 
وهي الوحيدة التي تقدم دعما نف�سيا للطواقم 

العالجية، اأنها تتلقى �سيال من الت�سالت.
الم�سوؤولين  اأحــد  وهي  هوكينز  جنيفر  وتقول 
لــذكــرى  تكريما  اأنــ�ــســئــت  الــتــي  الموؤ�س�سة  فــي 
اأفــــراد  مــمــر�ــســة انــتــحــرت فـــي 2016 »جــمــيــع 
تـــاأثـــروا حقا  الــطــواقــم الطبية فــي كــل مــكــان 
الــعــامــة. غير  تلقوه مــن  الـــذي  الــحــب  بفي�س 
اأن �سفة الأبطال التي اأطلقت عليهم قد تزيد 

اأحيانا ال�سغوط عليهم«.

مين�شك - اأ ف ب

اإمــدادات  تاأمين  اأجــل  من  بيالرو�سيا  في  متطوعون  يعمل 
اإليها في  الحاجة  ت�ستد  التي  الحماية  مجانية من معدات 
الدولة  هــذه  فــي  ال�سلطات  تقلل  حيث  الــبــالد  م�ست�سفيات 

ال�سوفياتية ال�سابقة من حجم تف�سي وباء كوفيد 19.
مع  الــوبــاء  بــدايــة  منذ  ينبغي  كما  بيالرو�سيا  ت�ستجب  لــم 
على  وتكرارا  مــرارا  لوكا�سينكو  األك�سندر  الرئي�س  اعترا�س 

مدى خطورة الفيرو�س.
لذلك، �سّكل متطوعون مجموعة اأطلقوا عليها »باي كوفيد 
19« وبــداأوا توزيع اأكيا�س من بدلت الوقاية واأقنعة الوجه 
على  الــواقــعــة  ال�سغيرة  �سيرفيين  بلدة  فــي  م�ست�سفى  فــي 

م�سافة حوالى 60 كيلومترا غرب العا�سمة مين�سك.
بتفريغ  بي�ساء  بمالب�س  م�سعفون  يقوم  الم�ست�سفى،  اأمــام 
ناتاليا  الممر�سة  وقــالــت  عــربــة.  على  وو�سعها  الأكــيــا�ــس 
�سي�سيفا وهي ت�ستلم الإمدادات »لدينا ما يكفي من معدات 
الحماية ال�سخ�سية في الوقت الحالي. لكن من يدري كيف 
مخزون  اإلــى  نحتاج  لذلك  الم�ستقبل.  في  الو�سع  �سيكون 

يكفي لمدة اأ�سبوعين على الأقل«.
و�سجل هذا البلد الذي يبلغ عدد �سكانه حوالى 9،5 ماليين 
كورونا  بفيرو�س  اإ�سابة   37144 الثالثاء  يــوم  حتى  ن�سمة 
من�سقي  اأحد  تكا�سيف  اأندريه  لكن  وفيات.  و204  الم�ستجد 
مجموعة »با كوفيد 19« قال اإن الأعداد الحقيقية قد تكون 
الم�ست�سفيات  اإحــ�ــســاءات  فـــاإن  الــحــظ  »ل�سوء  وتــابــع  اأعــلــى. 
اأ�سواأ  اإنها  ر�سميا:  ين�سر  عما  مختلفة  وهــي  جــدا.  محبطة 
الفيرو�س  مــن  الــمــخــاوف  لوكا�سينكو  و�سف  وقــد  بكثير«. 
باأنها »ذهانية« بينما دعا اإلى اتخاذ تدابير وقائية غير مثبتة 
كما  البخار،  حمامات  على  والح�سول  الفودكا  �سرب  مثل 
اأبقى على اإقامة الأحداث العامة التي كانت مقررة بما في 
اأيــار، ح�سر عر�سا  ذلك بطولة كرة القدم. في التا�سع من 
الحرب  في  ال�سوفياتي  بالن�سر  لالحتفال  �سنويا  ع�سكريا 
و�ساهده  جندي  اآلف  خم�سة  فيه  �سارك  الثانية،  العالمية 
الإنكار  مواجهة  في  اأقنعة.  بال  بع�سهم  محاربين،  قدامى 
مــبــادرات  المتطوعين  مــن  محجموعات  نظمت  الر�سمي، 

وجمعوا الأموال وا�ستروا الإمدادات للم�ست�سفيات.
المنظمات  بقمع  عــادة  البيالرو�سية  ال�سلطات  تقوم  وفيما 
�سمنيا  دعما  قدمت  الحال  هذه  في  فاإنها  الحكومية،  غير 
اآذار عبر  نهاية  »بــاي كوفيد 19« في  اإن�ساء  تم  الأقــل.  على 
تتلقى طلبات للح�سول  التوا�سل الجتماعي. وهي  و�سائل 
اأنحاء  فــي  الطبي  المجال  فــي  العاملين  مــن  مــعــدات  على 
الــتــبــرعــات عبر  بــا�ــســتــخــدام جــمــع  الــبــالد وتــحــاول تلبيتها 
الإنـــتـــرنـــت. فــي غــ�ــســون �ــســهــريــن، تــقــول الــمــجــمــوعــة اإنــهــا 
التبرعات  األـــف دولر مــن  اأكــثــر مــن 250  يــعــادل  جمعت مــا 
وقدمت المعدات الطبية لحوالى 150 من�ساأة. وير�سل هذه 
التعقيم  وم�سابيح  حـــرارة  مــوازيــن  ت�سمل  الــتــي  الــمــعــدات 
بالأ�سعة فوق البنف�سجية ودروع الوجه البال�ستيكية، ب�سكل 
مجاني من قبل موظفين في �سركة في مين�سك. واأو�سحت 
المواد  لت�سنيع  »دالي�سيا«  �سركة  مديرة  دوبروف�سكايا  اآنــا 
البال�ستيكية »لم تكن هذه المعدات مخ�س�سة لال�ستخدام 
الطبي لكن الآن هناك و�سعا �سعبا ونريد م�ساعدة اأطبائنا 

بطريقة ما حتى يتمكنوا من حماية اأنف�سهم«.

متطوعون لتاأمني م�شت�شفيات 
باإمدادات جمانية

كوتور - مونتينيغرو - اأ ف ب

كانت  فيها،  اإ�سابة  اأول  اكت�ساف  على  �سهرين  من  اأقــل  بعد 
من  خــالــيــة  اأنــهــا  تعلن  اأوروبـــــا  فــي  دولـــة  اأول  مونتينيغرو 
اإلــى �ساحلها  ال�سياح  تاأمل في جــذب  كــورونــا، وهــي  فيرو�س 

الأدرياتيكي المبهر هذا ال�سيف.
ففي المناطق ال�ساحلية في هذا البلد ال�سغير في البلقان، 
ال�سواطئ  على  الرمل  اأ�سابيع  منذ  الفنادق  يم�سط موظفو 
المهجورة من الزوار الذين كانوا يتهافتون اإليها في العادة 

خالل نهاية الربيع.
اأن مونتينيغرو لم  اأعلنت ال�سلطات  اأن الأمل عاد منذ  غير 
الخام�س  منذ  بالفيرو�س  اإ�سابة محلية جديدة  اأي  ت�سجل 
اإ�سابة ل تزال م�ستمرة  اأي  اأنها لم تعد ت�سم  اأيــار كما  من 
الثنين  ماركوفيت�س  دو�سكو  الـــوزراء  رئي�س  وقــال  حاليا. 
النباأ  اإعالنه  لــدى  وذلــك  كمامتي«،  اأنــزع  »دعوني  بحما�سة 
ناتجه  اإجــمــالــي  مــن   %  20 ال�سياحة  تمثل  بــلــد  فــي  الــ�ــســار 

المحلي والوظائف.
مكانا مميزا  مونتينيغرو  باتت  اليوم،  »اعتبارا من  واأ�ساف 
بفعل النتائج التي حققتها في معركتها �سد عدو غير مرئي 
ومجهول«. واغتنمت �سركات ال�سياحة الفر�سة نا�سرة �سورا 
لهذه  الخالبة  الجبلية  والمناظر  الفيروزية  المياه  عــن 

الوجهة ال�سياحية الأوروبية الأولى الخالية من كورونا.
وتقول مديرة جمعية كوتور ال�سياحية انا نيفي�س رادوفيت�س 

لوكالة فران�س بر�س »الأمان هو اأكثر ما ين�سده النا�س«.
الو�سطى  الــقــرون  اإلـــى  الــعــائــدة  ال�سياحية  الــمــديــنــة  هـــذه 
والمدرجة على قائمة اليون�سكو للتراث تمثل وجهة اأ�سا�سية 
باأنها  اأنها تفاخر  لمحبي رحالت ال�ستجمام البحرية، كما 

لم ت�سجل اأي اإ�سابة بفيرو�س كورونا الم�ستجد.
لم  اأ�سابيع،  ع�سرة  قبل  بالفيرو�س  الأولـــى  الإ�ــســابــة  ومنذ 
يتخط عداد الإ�سابات في هذا البلد ذي الـــ630 األف ن�سمة 
اأن »النا�س  اإ�سابة وت�سع وفيات. توؤكد رادوفيت�س  عتبة 300 
باأنهم  التيقن  مــع  بــالأمــان  فيها  ي�سعرون  وجــهــة  يــريــدون 
�سبيريت�س- نــاتــا�ــســا  وت�سير  مـــكـــروه«.  لأي  يــتــعــر�ــســوا  لــن 
خلجان  على  مطلين  فندقين  �ساحبة  وهــي  �سميليانيت�س 
النظافة  �سعيد  على  �سارمة  اإجـــراءات  اعتماد  اإلــى  خالبة، 
فـــي مــحــاولــة لإعـــــادة جـــذب الــزبــائــن الــفــرنــ�ــســيــيــن الــذيــن 
لوكالة فران�س  وتــقــول  المكان.  اإلــى  الــعــادة  فــي  يــتــوافــدون 
و�سعنا  وقــد  النظافة  �سعيد  على  م�ستعدون  »نحن  بر�س 
معايير جديدة ولدينا الم�ساحة المطلوبة« لفر�س قواعد 
كبيرة  اآمـــال  »ل  اأن  اإلـــى  تلفت  لكنها  الجــتــمــاعــي،  التباعد 
اأن  ازديــاد كبير في ن�سبة الرتياد«. ويبدو بالفعل  بت�سجيل 
توقع  مع  معقدا  �سيكون  ال�سياحية  الحركة  في  النتعا�س 
 %60 بين  تــراوح  بن�سبة  انهيارا  العالمية  ال�سياحة  منظمة 
و80% في عدد ال�سياح الدوليين. ول يزال الغمو�س �سائدا 
اأوروبـــا خــالل مرحلة  اإعــادة فتح الحدود في  حيال �سروط 
رفع الحجر، وكذلك اإزاء ا�ستئناف حركة المالحة الجوية. 
بكثير  اأقل  �سياحا  مونتينيغرو  ت�ستقطب  اأن  المتوقع  ومن 
من العدد الم�سجل العام الما�سي والذي بلغ 2،6 مليون اأي 
اأكثر من اأربعة اأ�سعاف عدد ال�سكان. وفي مرحلة اأولى، لن 
بلدان  من  الآتين  لل�سياح  �سوى  اأبوابها  مونتينيغرو  تفتح 
م�سنفة اآمنة اأي تلك التي تعد اأقل من 25 اإ�سابة لكل مئة 
الكرواتيين  على  ال�سروط  هذه  تنطبق  وفيما  ن�سمة.  األــف 
والنم�سويين واليونانيين، من غير المتوقع اأن يعود قريبا 
ال�سياح من بريطانيا ورو�سيا اللتين ت�سكالن م�سدرا هاما 

للزوار في مونتينيغرو.

مونتينيغرو ..اأول دولة
اأوروبية خالية من كورونا

جنيف - اأ ف ب

اأن  ام�س  ن�سرت  درا�سة  الدولية في  العمل  ك�سفت منظمة 
ال�سباب هم ال�سحايا الرئي�سيون للركود القت�سادي الذي 
�سببه فيرو�س كورونا الم�ستجد، مع وجود �ساب واحد من 

بين كل �ستة عاطاًل عن العمل.
المدير  دعــا  الإعـــالم،  و�سائل  التقرير على  ولــدى عر�س 
اإلى  الحكومات  رايــدر  غي  الدولية  العمل  لمنظمة  العام 
»اإيالء اهتمام خا�س بهذا الجيل المتاأثر بتدابير احتواء« 

الوباء، لتجنب تاأثره بالأزمة على المدى الطويل.
يــتــ�ــســررون مــن الأزمــــة ب�سكل غير  الــ�ــســبــاب  اأن  واأو�ـــســـح 
التعليم  ومجالي  العمل  �سوق  ا�سطراب  ب�سبب  متنا�سب، 
العمل  منظمة  اأجرتها  التي  للدرا�سة  ووفًقا  والتدريب. 
الدولية قال واحد من كل �ستة �سباب ا�سُتطلعت اآراوؤهم اإنه 
توقف عن العمل منذ ظهور كوفيد-19، فيما قال اأولئك 
انخف�ست  عملهم  �ساعات  اإن  بوظائفهم  احتفظوا  الذين 
ن�سف  حــوالــى  رجـــح  ذلـــك،  اإلـــى  بــالإ�ــســافــة   .%23 بن�سبة 
الطالب ال�سباب اأنهم �سيتاأخرون في اإكمال درا�ستهم بينما 

توقع 10% منهم عدم تمكنهم من اإكمالها.
 ،2019 عــام  فــي   %13،6 ال�سباب  بين  البطالة  ن�سبة  كانت 
اأخــرى.  �سكانية  فئة  اأي  لدى  بالفعل مما هي  اأعلى  وهي 
وكان حوالى 267 مليون �ساب عاطلين عن العمل بدون اأن 

يكونوا طلبة اأو متدربين.
وكان من هم في عمر 15-24 �سنة ولديهم عمل يعملون 
يــوؤدون وظائف  لأنهم  اإمــا  ب�سكل غير م�ستقر،  عام  ب�سكل 
ب�سبب  واإمــــا  ر�ــســمــيــة،  غــيــر  وظــائــف  اأو  الأجــــر  منخف�سة 

و�سعهم كعمال مهاجرين.
التي  الأزمـــة القت�سادية  »اإن  بــيــان  فــي  رايـــدر  وقـــال غــي 
ت�سببت بها جائحة كوفيد-19 تلحق ال�سرر ب�سكل خا�س 
بال�سباب - ول �سيما الن�ساء - على نحو اأ�سعب واأ�سرع من 

الفئات ال�سكانية الأخرى«.
اإجــراءات عاجلة لتح�سين و�سعهم،  واأ�ساف »ما لم ُتتخذ 

فقد نعاني من اآثار الفيرو�س لعقود«.
تظهر الن�سخة الرابعة من »المر�سد« ال�سادر عن منظمة 
ــا اأنـــه لدى  العمل الــدولــيــة حــول تــاأثــيــر كــوفــيــد-19 اأيــ�ــسً
ب�سورة  بالفيرو�س  الإ�سابة  عن  الك�سف  اختبارات  اإجــراء 
الــعــمــل ومـــن الناحية  �ــســوق  يــقــل ال�ــســطــراب فــي  كثيفة 
الحجر  تدابير  ظــل  فــي  يحدث  بما  مقارنة  الجتماعية 

ال�سحي واحتواء الوباء.
عن  للك�سف  كثيفة  اخــتــبــارات  تجري  التي  الــبــلــدان  ففي 
لهذا  النطاق  وا�سعة  حمالت  وتنظم  بالفيرو�س  الإ�سابة 
بن�سبة  العمل  �ساعات  انخفا�س  متو�سط  يقل  الــغــر�ــس، 
لذلك  اإن  الدولية  العمل  وتقول منظمة   .%50 اإلــى  ت�سل 
الحاجة  من  يقلالن  والفح�س  فالختبار  اأ�سباب؛  ثالثة 
اإلى تدابير احتواء �سارمة كما اأنهما يعززان ثقة الجمهور 
التوظيف؛  دعم  في  والم�ساعدة  ال�ستهالك  ت�سجيع  عبر 
مكان  في  الت�سغيلية  ال�سطرابات  تقليل  في  وي�ساعدان 
الختبار  ي�ساهم  اأن  يمكن  ذلــك،  اإلــى  بالإ�سافة  العمل. 
والفح�س ب�سكل مبا�سر في خلق وظائف جديدة، حتى واإن 

ب�سورة موقتة.
والفحو�سات  الخــتــبــارات  تــكــون  اأن  »يمكن  رايـــدر  وقـــال 
عن�سرا قِيّماً في ا�ستراتيجية مكافحة الخوف، والحد من 

المخاطر، والنهو�س باقت�ساداتنا ومجتمعاتنا ب�سرعة«.

واحد من كل �شتة �شباب عاطل 
عن العمل

م�شت�شار رئي�س الوزراء البريطاني دومينيك كامينغز

طاقم طبي في م�شت�شفى بلندن )ا ف ب(

لندن - اأ ف ب

يواجه رئي�س الوزراء البريطاني بوري�س جون�شون الغارق 
في ف�شيحة تنقالت اأبرز م�شت�شاريه دومينيك كامينغز 
خالل فترة الحجر ال�شحي، نتائج كارثية ال�شتطالع للراأي 
بالن�شبة الى حزبه ي�شبق م�شاءلة له اأمام النواب ب�شاأن 
طريقة اإدارته الأزمة وباء كوفيد-19.

وتحتل ق�شية دومينيك كامينغز، الم�شت�شار النافذ 
لجون�شون والعقل المدبر لحملة ا�شتفتاء عام 2016 الذي 
قاد اإلى خروج بريطانيا من االتحاد االأوروبي، منذ خم�شة 
اأيام ال�شفحات االأولى في ال�شحف البريطانية، وبداأت 
اآثارها تظهر على الراأي العام.

وبّين ا�شتطالع للراأي اأجراه مركز »يوغوف« ل�شحيفة »ذي 
تايمز« تراجعًا بن�شبة تاأييد حزب المحافظين الذي ينتمي 
اإليه جون�شون بت�شع نقاط، ليبلغ 44%. في المقابل، ك�شب 
حزب العمال المعار�س خم�س نقاط لترتفع ن�شبة تاأييده 
اإلى 38% خالل الفترة نف�شها.
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أفضل الرياضات بعد عيد الفطر السعيد
عيد الفطر هذا العام يختلف عن اأي عام �سبق، 
فهذه هى المرة الأولى التي نق�سى فيها العيد 
و�سيا�سات  ك��ورون��ا  فيرو�س  ب�سبب  المنزل،  فى 
كورونا،  انت�سار  من  للحد  الجتماعي  التباعد 
وم���ع ت��ن��اول ح��ل��وي��ات وك��ع��ك ال��ع��ي��د وال��ج��ل��و���س 
ف��ى ال��ب��ي��ت ت��ق��ل ف��ر���س ال��ن�����س��اط ال��ب��دن��ي، وه��و 
م��ا ي��وؤث��ر ب��ال��ط��ب��ع ع��ل��ى م��ن��اع��ة ال��ج�����س��م. وف��ى 
الريا�سة  لممار�سة  ن�سائح  نقدم  التقرير  هذا 
وتقوية  ال��ده��ون  ل��ح��رق  منزلك  ف��ى  العيد  ف��ى 

.»theconversation  » مناعتك، وفقاً لموقع 

الذى نحتاجه؟ البدني  الن�شاط  ما مقدار 
ال��ت��و���س��ي��ات ال��ع��ال��م��ي��ة ل��م��م��ار���س��ة ال��ري��ا���س��ة اأن 
الن�ساط  م��ن  دقيقة   150 ع��ن  يقل  ل  م��ا  ت��ك��ون 
ال��ب��دن��ي ع��ل��ى م����دار الأ����س���ب���وع ب��الإ���س��اف��ة اإل���ى 
اأن�سطة تقوية الع�سالت في يومين اأو اأكثر في 

الأ�سبوع.
اأف�����س��ل م��ن ل ���س��يء، وال��م��زي��د من  اأي ن�����س��اط 
ال�سحية  ال��ف��وائ��د  م��ن  ال��م��زي��د  ي��وف��ر  الن�ساط 

والعقلية. الج�سدية 

والحركة والوقوف  الجلو�س  تمارين 
خ����ذ ف����ت����رات راح������ة م��ن��ت��ظ��م��ة م����ن ال��ج��ل��و���س 
اأو  التليفزيون  اأو  الذكى  الهاتف  اأمام  الم�ستمر 
المثال،  �سبيل  على  دقيقة   30 اإلى   20 كل  غيره 
للتجول  دقائق  ب�سع  ا�ستراحة  تاأخذ  اأن  يمكنك 
ف��ي ال��م��ن��زل اأو اأخ���ذ ب��ع�����س ال���ه���واء ال��ن��ق��ي في 

الفناء. اأو  الحديقة 

اأف�شل �شديق لك ال�شلم  اجعل 
ي��ع��د ا���س��ت��خ��دام ال���درج »ال�����س��ل��م« ط��ري��ق��ة فعالة 
اللياقة  على  للحفاظ  الوقت  حيث  من  للغاية 
ال�سلم  م��ن  درج���ات  ث��الث  ���س��ع��ود  اإن  ال��ب��دن��ي��ة، 
ال�����س��ري��ع ل��م��دة 20 ث��ان��ي��ة ف��ي ال��ي��وم ي��م��ك��ن اأن 

اأ�سابيع فقط.  6 في  البدنية  اللياقة  يح�سن 
بال�سلم  وا�ستبدله  الم�سعد  ا���س��ت��خ��دام  تجنب 
الدرابزين. التالم�س مع  واحر�س على تجنب 

ج�شمك وزن  ا�شتخدم 
ن  اأ  2017 ع�����ام  ب���ري���ط���ان���ي���ة  درا�����س����ة  وج�����دت 
وزن  ت�ستخدم  التي  المنزلية  القوة  تمارين 
وال��ج��ل��و���س  ال�����س��غ��ط  ت��م��اري��ن  ج�سمك–مثل 
م��ث��ل  ل��ل�����س��ح��ة  الخ�سبية–مهمة  ل������واح  والأ

. بك�س و ير لأ ا

ئ���ع���ة  ال���را ل�����م�����وارد  ا ل����ع����دي����د م����ن  ا وه����ن����اك 
ل��ل��ج�����س��م  ال���داخ���ل���ي���ة  ل���ت���م���اري���ن  ا ل��م��ث��ل ه����ذه 
ع������م������ار ع���ب���ر  �����س����خ����ا�����س م�����ن ج���م���ي���ع الأ ل����الأ

. نت نتر لإ ا
م���ن وزن  ج��ل�����س��ت��ي��ن  ق�����ل  الأ ع���ل���ى  ����س���ت���ه���دف  ا
ت��ت�����س��م��ن ك��ل  ����س���ب���وع، ح��ي��ث  ف���ى الأ ل��ج�����س��م  ا
رب����ع م��ج��م��وع��ات  اأ ل����ى  اإ ج��ل�����س��ة م��ج��م��وع��ت��ي��ن 
ل��ت��ع��زي��ز  ت��م��ري��ن  ل��ك��ل  ا  ًر ت��ك��را  15 ل���ى  اإ  8 م��ن 
دقيقتين  لمدة  راحة  اأخذ  من  كد  وتاأ القوة 

المجموعات. بين  دقائق  ثالث  لى  اإ

الرق�س ريا�شة 
ا���س��ت��خ��دم ���س��ح��ر ال��م��و���س��ي��ق��ى وال��رق�����س ال���ذى 
ي��ف��رغ ال��ت��وت��ر والإج��ه��اد ف��ى ال��م��ن��زل وال��رق�����س 
ط��ري��ق��ة م���م���ت���ازة ل��ح��م��اي��ة ال��ق��ل��ب وال��ح��ف��اظ 
اأن ي�سل  ي��م��ك��ن  ال��ب��دن��ي��ة، ح��ي��ث  ال��ل��ي��اق��ة  ع��ل��ى 
له  الرق�س  اأن  كما  وقوية.  معتدلة  كثافة  اإل��ى 
التاأقلم  على  لم�ساعدتنا  نف�سية  �سحية  فوائد 

كورونا. فيرو�س  يفر�سها  التي  العزلة  مع 

وكاالت

نحو نموذج تربوي جديد

هل نحن مستعدون للعام الدراسي « 2020-2021»؟
    )اقرتاحات خلارطة طريق(

الدكتور -  نبيل ق�شطه
ن ل���ب���ن���ا ف���ي  ن���ج���ي���ل���ّي���ة  لإ ا ����س  ر ا ل���م���د ا ب���ط���ة  ا ر م  ع���ا م���ي���ن  اأ

�سبيلنا  تعتر�س  ال��ت��ي  ال��م�����س��ك��الت  ينكر  م��ّن��ا  اأح���د  م��ن  م��ا 
القطاع  اإن في  العربّية،  البلدان  واأكاديميين في  كتربويين 
من  ونواجهه  واجهناه  فما  ال��ع��ام.  القطاع  ف��ي  اأو  الخا�ّس 
��ة، وم���ا ت���اله م��ن ح��ج��ٍر م��ن��زل��ّي وت��ب��اع��د  اأزم�����ات اق��ت�����س��اديَّ
�سعرنا  مكان  في  و�سعنا  ك��ورون��ا،  فيرو�س  ب�سبب  اجتماعي 

فيه اأّن العدو وراءنا والبحر اأمامنا.
الأزمات  اأمام  الأيدي  الوقوف مكتوفي  لكّننا لم نعَتد يوًما 
ل  وال�����س��ي��ق��ات، ب��ل ك��ّدي��ن��ا دوًم���ا لإي��ج��اد ال��ب��دائ��ل لكي ُن��ح��وِّ
اأزم��ات��ن��ا اإل��ى اب��ت��ك��ارات واخ��ت��راع��ات واأف��ك��ار ج��دي��دة وفر�س 

واعدة.
نقول وداًعا للنموذج القديم المتمثِّل في الح�سور ال�سّفي 
وال��ف��ع��ل��ي ف���ي ح���رم ال��م��در���س��ة. ون���ق���ول وداًع�����ا ل��ل��ح��اف��الت 
ة بالطلبة وزحمة المالعب وال�سطفاف  المدر�سّية المكتظَّ
مليئة  الجديد �سفوًفا  النموذج  �سنّودع مع هذا  ال�سباحي. 
بالمتعّلمين، لنعتاد على �سفوف من ع�سرة اأو خم�سة ع�سر 
كما  حمايتهم.  وت�سمن  لهم  اآم��ن��ًة  م�سافًة  ��ن  ت��وؤمِّ متعّلًما 
�سنقول وداًعا لدّكان المدر�سة اأو حتى الأكل في المدر�سة. 

دنا عليها في ما بعد. فلن تكون الأمور كما األفناها وتعوَّ
��ط ل��ل��ع��ام ال��درا���س��ّي  ُق���دًم���ا، ن��خ��طِّ واج��ب��ن��ا ال��ي��وم اأن نم�سي 
القادم. فالغد لن يرحمنا واأبناوؤنا لن ي�سامحوننا على عدم 
اأ�سعناهم.  اإن اأ�ساعوه من عمرهم،  التخطيط لعام جديد، 
فالحياة كما يقول جبران خليل جبران:»ل تعود القهقرى 

ل عند الأم�س«. ول تتمهَّ
وه��ن��ا ل ب���دَّ م��ن ال��ت��ن��وي��ه ب��ال��دور ال���ذي ق���ام ب��ه المعلِّمون 
اأرغ��م��ت��ه��م ال��م�����س��ت��ج��ّدات على  اإذ  وال��م��ع��لِّ��م��ات م�����س��ك��وري��ن، 
في  عوها  يتوقَّ ل��م  كبيرة  ق��ف��زة  وال��م��ن��اه��ج  بالتعليم  القفز 
ذلك  من  الرغم  على  لكنهم  ال�سرعة.  وبهذه  التوقيت  هذا 
نجحوا اإلى حدٍّ بعيد في مواكبة م�سوار التغيير باأف�سل ما 
يمكن من و�سائل ُمتاحة. نحن فخورون باأ�ساتذتنا في لبنان 
والأردن الذين لم يبخلوا جهًدا في متابعة طلبتهم عن ُبعد 

اأو عن قرب عندما دعت الحاجة.
يكون  ل��ن  ومعلِّماتنا  معلِّمينا  على  ال��ق��ادم  ال�سيف  فف�سل 
م�ساعفة،  عمل  ور�سة  �سيكون  بل  وا�ستجمام،  راح��ة  ف�سل 
تفكيٍر  م��ن  ذل���ك  يتطّلبه  م��ا  م��ع  المقبل  ل��ل��ع��ام  تح�سيًرا 

بذهنيَّة جديدة ومتفاعلة ومبتكرة للبدائل.
لم  ا  اأي�سً الذين هم  الأه��ل  دور  نن�سى  اأن  دون  كّله من  ه��ذا 
م�سوؤوليات  من  وباغتها  حياتهم  داه��م  لما  مهّيئين  يكونوا 
واأع��ب��اء  �ساغطة،  وال��ت��زام��ات  مفاجئة،  وتبعات  ة،  م�ستجدَّ
والقت�ساديَّة،  والعائليَّة،  الجتماعيَّة،  الأ�سعدة  ك��اّل  على 

والماليَّة وغيرها...
م والتعاون  التفهُّ األ وهو  اإلى حلِّ واحد وحيد،  هذا يقودنا 
اإل��ى  الّتعليم  ب�سفينة  جميًعا  ن�سل  لكي  بع�س  م��ع  بع�سنا 
ميناء الأمان والفالح... لأّننا جميًعا معنّيون، اإذ الف�سل لن 

ا منا. يرحم اأيًّ

مختلفة  ن��ق��اط  اق��ت��راح  بغر�س  ه���ذه،  العمل  ب��ورق��ة  م  نتقدِّ
دة م��ن ���س��اأن��ه��ا م�����س��اع��دة ال��ق��ط��اع ال��ت��رب��وي للتاأقلم  وم��ت��ع��دِّ
ياته  لتحدِّ مواجهٍة  في  المقبل  الدرا�سّي  للعام  والتح�سير 
��ج��اح ف��ي ه��ذه  ع��ل��ى مختلف الأ����س���ع���دة. وب��غ��ي��ة ���س��م��ان ال��نَّ
اإيجابيَّة  بروح  والنفتاح  الذهنيَّة  تغيير  اأوًل  ة، علينا  المهمِّ
على الأفكار المقترحة التي من �ساأنها تذليل معظم العقبات 

، وتكافليٍّ وبنيوّي. واإيجاد اأف�سل الحلول ب�سكل ت�سامنيٍّ
تفعيل منظومة التعّلم المرن

اإنَّ الأزمة التي اأحدثها فيرو�س كورونا كانت مفاجئة وغير 
تحتيَّة،  بنية  تمتلكه من  وما  ال��دول  واإّن جهوزيَّة  عة.  متوقَّ
ر،  التاأثُّ حجم  في  والتفاوت  ال�ستجابة  في  الفرق  اأظهرت 
، بينما  فت عن التعليم ب�سكل نهائيٍّ حيث اإنَّ بع�س الدول توقَّ
الدرا�سة  ل�ستكمال  الالزمة  التدابير  ال��دول  بع�س  اّتخذت 
مج بين الح�سور  باعتماد دول اأوروبّية، مثل الدنمارك، الدَّ
 ،Hybrid Educational Systemفي والتدري�س عن ُبعد ال�سَّ

مّتبعة بذلك »نظام التَّعليم الهجين«.
اأّن��ه بعد  اإل��ى  اأنَّ الوقائع ت�سير  التاأكيد على  ول بدَّ هنا من 
كورونا انق�سمت الدول اإلى ثالث فئات. الأولى، �ستعود اإلى 
الثانية  �سُتغيِّر  فيما  العتيادية،  العمل  واأ�ساليب  ممار�سات 
اإل��ى  ت��ع��ود  اأن  ق��ب��ل  وخ��ج��ول،  ب�سيط  ب�سكل  عملها  طبيعة 
يحاول  فهو  ال��دول،  الثالث من  الق�سم  اأم��ا  عليه.  كانت  ما 
التطوير  عملّيات  في  ا  م�ستمرًّ الأزم���ة  ه��ذه  من  ال�ستفادة 
للعبور اإلى الم�ستقبل. لكن ال�سوؤال الملّح والمطروح الآن: 
اأين نحن من خريطة الّتعليم العالمّية؟ نرجو اأن نكون من 

ر اأ�ساليب تعليم جديدة. الفئة الثالثة وُنطوِّ
ومّما ل �سكَّ فيه اأنَّ هذه الأزمة �سّرعت النتقال اإلى نموذج 
م�سكورًة  التربية  وزارة  دفعت  اإّن��ه��ا  حيث  ُب��ع��د،  ع��ن  التَّعلُّم 
اأرغمت  تربوّية  ة طوارئ  اعتماد خطَّ اإلى  الخا�ّس  والقطاع 
كالًّ من القيادات التربويَّة )مدريري المدار�س(، والهيئات 
على  الأم���ور  واأول��ي��اء  والمتعلِّمين،  )الأ���س��ات��ذة(،  التعليمّية 
التكّيف ال�سريع لإنقاذ الو�سع القائم. لكن الأزمة ا�ستبقت 
ما كان يلزم اّتباعه منذ اأمد لو�سع الخطط والبرامج التي 
كان من المتوّقع اإدخالها اإلى ميدان الّتعليم خالل ال�سنوات 

المقبلة.
خلقت  الفيرو�س  خّلفها  التي  والتحّديات  النعكا�سات  اإنَّ 
��ة ل��ل��م��رح��ل��ة ال��ق��ادم��ة م��ن حيث  ��ة ع��ال��م��يَّ اّت��ج��اه��ات ت��رب��ويَّ
�سات  تطبيق التَّعليم عن ُبعد كجزٍء اأ�سا�سيٍّ من عمل الموؤ�سَّ
حال  ف��ي  ب�سال�سة  التَّعليم  ا�ستمرارية  ل�سمان  التعليميَّة 
حدوث اأي م�ستجّدات، وتعزيز جهوزيَّة المعلِّم، وتكامل دوره 
مع منظومة تكنولوجيا التِّ�سالت والتعليم عن ُبعد، اإذ اإّن 
اأب��ًدا كما كان  دور المعلِّم عند انتهاء هذه الأزم��ة لن يكون 
قبلها. وهذا من دون �سكٍّ �سيتطلَّب تاأهيل الكوادر التعليمّية 

بما يتنا�سب مع المرحلة المقبلة.

نموذج جديد للتعلُّم المرن
 Paradigm ن��م��وذج��ي  ت��ح��ّول  وخ��ل��ق  العقلّية  تغيير  ًل:  اأوَّ
shift، من خالل و�سع خطط توعية، وتوجيه، واإر�ساد لكل 

قطاعات المدر�سة للمالءمة مع الواقع الطبيعي الم�ستجد 
 Awareness campaigns and training(،معه والتاأقلم 
اإلى  بالإ�سافة   workshops plans for all stake holders
Stakeholders من مديري  اإ�سراك كل اأ�سحاب الم�سلحة 
وم�ساعدتهم  الأمور  واأولياء  ومتعلِّمين  ومعلِّمين  مدار�س 
واعية  عقلّية  خلق  على  واإّي��اه��م  والعمل  الواقع،  فهم  على 

وقادرة على تحقيق النجاح على الم�ستويات كافة.
��ة  ��ح��ة ال��ف��رديَّ ث���ان���ًي���ا: اح���ت���رام ال��ُب��ع��د الج��ت��م��اع��ي وال�����سَّ
لة  ومف�سَّ م�سهبة  ��ة  خ��طَّ و���س��ع  ع��ب��ر  ��ة  ال��ع��امَّ وال�����س��الم��ة 
المظلَّة  النقطة  ة، لتكون هذه  ال�سحَّ بال�ستراك مع وزارة 

ة النقاط الأخرى. الكبرى التي تقع تحتها كافَّ
 Blended( ال�����م�����رن  ���م  ال���ت���ع���لُّ ����ة  خ����طَّ اع����ت����م����اد  ث����ال����ًث����ا: 
 Creating a(،للتعّلم مرنة  ا�ستراتيجيَّة  Learning(،وهي 
Flexible Blended Learning Strategy( ت�ستوجب اختيار 
 Management( التعلُّمية  للعمليَّة  منا�سب  اإدارة  ن��ظ��ام 
التعّلم  التوازن بين  System Learning(، من �ساأنه حفظ 
للمتعلِّم  في�سمح  ُبعد.  عن  لوجه(والتعّلم  المبا�سر)وجًها 
��ة م��ع ح��ل��ول لالأن�سطة  ال��ت��ع��ل��ي��م��يَّ ال���م���واد  ال��ح�����س��ول ع��ل��ى 
الُم�ساحبة، بحيث يمكِّن المتعلِّم من التوا�سل مع المعلِّم.
مدّربين،  اإل��ى  �سين  مدرِّ من  المعّلمين  دور  تطوير  رابًعا: 
 Trainers، Advisors( ومي�ّسيرين  ومر�سدين  وموّجهين 

.)and Facilitators

تحفظ  الدرا�سّية  للح�س�س  مرنة  زمنّية  جداول  خام�ًسا: 
 Creative and(،الجتماعي الج�سمّي  اأو  المكانّي  البتعاد 
 .)flexible schedules that respect social distancing
التربويَّة عبر م�سارين  العمليَّة  ا�ستمراريَّة  تاأدية  اأجل  من 
لجزء  المدر�سة  اإلى  الفعلي  الح�سور  وت�سمن  متوازيين، 
للجزء  ُبعد  ع��ن  التعلُّم  على  الإب��ق��اء  م��ع  المتعلِّمين،  م��ن 
الآخ�����ر، وف���ق ت��رت��ي��ب ي�����س��م��ن ت��ق��ل��ي��ل ن�����س��ب ال��ح�����س��ور في 
اأي���ة خ�����س��ارة على  ال��ع��دوى دون  ان��ت��ق��ال  ال�����س��ف��وف، ون�سبة 

الأكاديمي. الم�ستوى 
��ة  ���س��اد���ًس��ا: م��ن��اه��ج ت��ف��اع��ل��ّي��ة م��الئ��م��ة ل��ل��ب��رام��ج الأك��ادي��م��يَّ
ال��ح��ال��ّي��ة م��ع ال��ت��ع��ّل��م ع��ن ُب��ع��د، ع��ب��ر ال��ت��ن�����س��ي��ق م��ع وزارة 
المرحلة  تطّورات  ُتحاكي  تفاعلّية  مناهج  لإع��داد  التربية 

الم�ستقبليَّة، وفي اأ�سرع وقت ممكن.
المرحلة  ل��م��الءم��ة  ل��ل��م��دار���س  ال��م��وازن��ة  تر�سيد  ���س��اب��ًع��ا: 
ال��ج��دي��دة م��ن ال��ت��ع��ّل��م ال��م��رن وم��واك��ب��ت��ه��ا، وذل���ك لتاأمين 
اإلكترونيَّة  اأجهزة  من  الحديثة  التِّ�سال  اآليات  ا�ستخدام 
 Tablets and وال���ح���وا����س���ي���ب  ال���رق���م���ّي���ة  الأل���������واح  م���ث���ل 
دة  Laptops)لكل معّلم ومتعلِّم( و�سبكاته وو�سائطه المتعدِّ
م��ن ���س��وت و����س���ورة، ور���س��وم��ات، واآل���ي���ات ب��ح��ث، ومكتبات 
ُب��ع��د، عبر مجتمعات  الإن��ت��رن��ت ع��ن  وب��واب��ات  اإل��ك��ت��رون��ي��ة، 
التقنيَّة  ا�ستخدام  �سال�سة  ي�سمن  بما  الفترا�سيَّة،  التعلُّم 
وقت  باأق�سر  للمتعلِّم  المعلومة  لإي�سال  اأنواعها،  بجميع 

واأقل جهد واأكبر فائدة.
 Professional( ثامًنا:تدريب الكوادر التعليميَّة والإداريَّة
 Development for all teachers focusing on
 interactive e-learning teaching skills and
methods(. لتحقيق مجتمعات تعلِّم افترا�سيَّة من �ساأنها 
عن  التعليميَّة  العمليِّة  اإدارة  على  المعلِّم  ق���درات  تعزيز 
ُبعد، ومالءمة طرق الّتعليم في ما ي�سمن جودة و�سالمة 

الّتعليم.
لإدخ��ال  العالي  الّتعليم  �سات  موؤ�سَّ م��ع  التوا�سل  تا�سًعا: 
على  الم�سرفة  الهيئات  اإع��داد  هدفها  اأكاديميَّة،  م�سارات 
وتقنيين  واإداري���ي���ن  اأ���س��ات��ذة  م��ن  ُب��ع��د  ع��ن  ��م  ال��ت��ع��لُّ عمليَّة 
م�سارات  اإدخ��ال  اإلى  بالإ�سافة  المقبلة،  للمرحلة  توؤّهلهم 
في  �سون  يتخ�سّ الذين  الجامعيين  الطاّلب  تعدُّ  اإجبارّية 

مجال التربية والّتعليم.
والنتاجات  والمهارات  الأداء  لتقييم  اأ�س�س  و�سع  عا�سًرا: 
 Evaluation and Assessments ofe-Learningالتعّلميَّة
اأُ�س�س  لتغيير  التربية  وزارة  مع  والتن�سيق   .)outcomes
���س��م��ي  وط���رائ���ق ال��ت��ق��ي��ي��م ال��ُم��ع��ت��م��دة ف���ي ال��ق��ط��اع��ي��ن ال��رَّ
وال���خ���ا����ّس ب��م��ا ي��ت��م��ا���س��ى م���ع ال���واق���ع ال��ج��دي��د وط���رائ���ق 
التقييم للتعّلم عن ُبعد بما يتنا�سب مع المعايير العالميَّة 
القيا�سّية  المعايير  واأ�ساليب  التكنولوجيَّة،  وال��ت��ط��ّورات 

.standardized الموّحدة
ُبعد،ت�سمن  ع��ن  للتعّلم  م�سلكّية  ���س��واب��ط  ع�����س��ر:  ح���ادي 

وتنّظم  ت�سبط  بحيث  التفاعل  على  قائمة  درا�سيَّة  اأج��واء 
معايير  م��ع  وتتما�سى  والأه���ل،  والمعلِّم  المتعلِّم،  �سلوك 

.Cyber Security/Safety الأمن الإلكتروني
كي  وم�ساعدتهم  الأمور  اأولياء  وتوجيه  اإر�ساد  ثاني ع�سر: 
ُبعد على غرار  التعليميَّة عن  العمليَّة  يقوموا بدورهم في 
دورهم في التَّعليم العتيادي، اإذ يتعيَّن على اأولياء الأمور 
المدر�سة  م��ع  وال��ت��ع��اون  لأولده����م  تعليميَّة  بيئة  ت��وف��ي��ر 
الم�ستمرة  والمتابعة  ُب��ع��د،  ع��ن  التعلُّم  منظومة  لإن��ج��اح 

معهم من خالل الم�ساركة الإيجابيَّة والفاعلة.

الخاتمة
تزكية  من  بّد  ل  والم�ستجدات،  التغييرات  هذه  خ�سم  في 
الروح المرنة التي يتحّلى بها المعلِّمون للتكيُّف، والتاأقلم 
لإنجاح هذه الجهود الكبيرة التي ُبذلت و�سُتبذل من اأجل 
الّتعليمي  المحتوى  وتقديم  التعّلم،  ف��ي  ال��م��رون��ة  زي���ادة 
في  الجّبار  المعّلم  دور  ي�سطع  فل�سوف  ال.  والفعَّ المنا�سب 

نهاية المطاف.
الو�سائط  دة  قة ومتعدِّ اأ�ساليب خالَّ ا�ستخدام  من  كما ل بدَّ
لتقديم خدمات التعّلم في بيئة جديدة، ومواِكبة لحاجات 
ع�����س��رن��ا ب��ع��د ج��ائ��ح��ة ك���ورون���ا، واأن ي��ت��ّم ال��ع��م��ل ع��ل��ى بناء 
والأهل...وكل  والمعّلمين  المتعّلمين  بين  مبتكرة  �سراكة 
مّتقدة،  ال��ت��رب��وي��ة  ال��ر���س��ال��ة  على  الإب��ق��اء  �سبيل  ف��ي  ذل��ك 
بلداننا  وم�ستقبل  ال��ج��دي��دة،  ل��الأج��ي��ال  وتعزيزها،خدمًة 

العربّية.
ولكي ت�سير هذه القتراحات حّيز التنفيذ وفي اأ�سرع وقت، 
ة  �سات تربويَّة خا�سَّ ل بّد من ت�سافر الجهود، وزارًة وموؤ�سَّ
القادم،عبر  الدرا�سي  للعام  �سريعة  اإنقاذ  عمليَّة  في  ة  وعامَّ
وال��خ��ا���ّس،  ال��ع��ام  القطاعين  م��ن  م�ستركة  لجنة  ت�سكيل 

تكون مهّمتها:
المظلَّة  وتقديم  والتطوير،  التغيير  عمليَّة  على  الإ�سراف 
ال��داع��م��ة وال��م�����س��اع��دة ع��ن��د ال��ح��اج��ة، وخ��ل��ق ال�����س��واب��ط 

الرادعة وال�سامنة ل�سالمة هذا النهج.
دائًما  �ستظل  التي  الإع��الم  وزارة  اإل��ى  دع��وة  نّوجه  وعليه، 
ح��ج��ر اأ���س��ا���س ل��خ��ل��ق ث��ق��اف��ة ال��وع��ي ع��ل��ى م�����س��ت��وى ال��ف��رد 

والوطن. والمجتمع 
الّتعليم  ف��ي  رائ���دة  ال��ع��رب��ّي��ة  ب��ل��دان��ن��ا  تبقى  اأن  اأم���ل  وك��ّل��ن��ا 
واأن  اأف�سل،  م�ستقبل  نحو  الأدمغة  تنطلق  منها  و�سروًحا 
الّتعليم  تدعم  ا�ستباقّية  كخطة  القتراحات  هذه  كل  تاأتي 
ف��ي ح���ال ح���دوث اأي ط����ارئ. ك��م��ا واأّن���ن���ا ن��ن��ظ��ر اإل���ى ورق��ة 
الذي  التَّعليم  اأ�سا�سّي لم�ستقبل  القتراحات هذه كمدماك 

تداهمه المتغّيرات والتطورات والتكنولوجيا الحديثة.
وفي النهاية، لدينا وقت ق�سير قبل ابتداء العام الجديد. 
ِف��ْع��اًل  اأح�����س��ّن��ا  اإن  ال��ن��ك��ران؟  ف��ي  اأو نعي�س  ال��واق��ع  اأن��واج��ه 
لنا  ال��ي��وم  ف��ال��ق��رار  وم��دار���س��ن��ا،  ومعلِّمينا  اأولدن����ا  حفظنا 

جميعًا.

معالي الدكتور �سعد جابر..
�سمعت اأنكم تريدون فتح قطاعات اأخرى وتدريجيا، 
ح�سنا.... ماذا حين يغلق القلب؟ وكيف من الممكن 
فتح قطاع القلوب المتعبة، وهو الأهم... هل تعرف 
معالي الدكتور حالوة ال�سيف؟ هل تعرف حالوة 
اللحظة التي تجل�س فيها على باب مقهى في جبل 
عمان حين يلقي ال�سيف بظالله، وتمر من اأمامك 
بع�س  وتمر  ال�����س��اردة،  وال��غ��زلن  اليا�سمين  وردات 
النخالت والح�سا�سين...وتراقب فرح البنات...تلك 
اللحظة، اأهم من الكمامة والقفازات والتباعد.. اأي 
اأن  والإن�سانية  الحب  حق  في  جريمة  ه��ذا،  تباعد 
تعبر ليلى من م�سافة تتجاوز المترين... ولو قدر 

لك اأن تحملها على الكف لما قلت ل...
اأوؤمن بمنظمة ال�سحة العالمية، كيف  اأ�ساًل ل  اأنا 
اأنوفهن  ال�سامخات  فم  اأغطي  اأن  مني...  تريدون 
����س���ارع... ف��ي عمان،  اإن ع��ب��رن م��ن  ال��ع��راق،  كنخل 
فر�س  مثل  قلبي  ي�سعد  ل  اأن  م��ن��ي..  تريد  وكيف 
ح���رون، على وق��ع )ج��دول��ة( ل��ي��ل��ى.. وه��ي تم�سي، 
)الجدولة(  ارتفعت  الأر���س  خطاها  �سربت  وكلما 

وطار ال�سعر في الهواء..
ك���ورون���ا ل ت���ه���زم، ب��ت��ع��ل��ي��م��ات ال���وق���اي���ة، ب���ل ت��ه��زم 
بالحب.. وتهزم حين ل نحرم ال�سوارع.. من زقزقة 
)الح�سا�سين(... ومن �سوت عبلة وهي تنادي على 

رفيقتها في الر�سيف المجاور..
كان  فقد  الطارئة،  المعونة  من  اأه��م  القلب  اأ�سال 
وك��م نحتاج  الخبز  م��ن  اأج���دى  ف��ي لحظة..  الحب 

للحب وال�سالم في هذه اللحظات..
اأن��ا  المتعبة،  القلوب  ب��واب��ات  ال��دول��ة  �ستفتح  متى 
حروف  اأ�سرق  كنت  جابر�  ل�سعد  والحديث   � اأ�ساًل 
المقالت، من عطر �سبية عبرت واألقت لي ببع�س 
عقل  ب�سعيد  ت�سمع  اأنفي..األم  �سرفات  على  العبير 
م��اذا ق��ال ع��ن البدوية الأردن��ي��ة: )وف���دت تطالني 
ب�سعر لدنة.. �سمراء لوحها المالم وذوبا(... �سعيد 
عقل من �سوؤال لبنت اأردنية، اأنتج ق�سيدة عمالقة 
ولالأ�سف  العربي،  الأدب  تاريخ  في  خالدة  �ستظل 

كورونا اغتالت الأ�سئلة، واغتالت معها الأجوبة..
لقد تحدثنا عن الوباء، تحدثنا عن قوانين الدفاع، 
عن الوقاية.. تحدثنا عن التباعد والقت�ساد لكن 
ال�سفاه  اعتقال  وع��ن  الحب،  يتحدث عن  لم  اأح��داً 
والأن������وف ال�����س��م ال�����س��ام��خ��ات، خ��ل��ف ال��ك��م��ام��ات.. 
ال��ن��ه��اي��ة و�سيلة  ف��ي  ال��ك��م��ام��ة، ه��ي  اأن  ���س��دق��ون��ي 
اعتقال.. واأنا في الحب ما كممت فمي ول خجلت 
م��ن ال��ح��روف ال��ع��ا���س��ق��ة... لكن اأح���دا ل��الأ���س��ف لم 
يتحدث ع��ن ال��ح��ب، وال��ح��ب ل ت�����س��ادره ال��ح��روب 

والأوبئة والمجاعات، هو البل�سم لكل داء..
لم  اأنا  المعايطة؟  مو�سى  اأخبار  هي  ما  بالمنا�سبة 
يا  هل  ك��ورون��ا..  بداية  منذ  ت�سريح  اأي  له  اأ�ساهد 

ترى يتفق )اأبو المو�س( اأم يختلف!

اجبد
عبدالهادي راجي المجالي
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ماذا عن احلب؟

باحثون يكشفون حقيقة عالقة فيتامين )د(
بمنع أو عالج «كوفيد-19»

اأن فيتامين  ف��ي درا���س��ة ح��دي��ث��ة  ال��ب��اح��ث��ون  اف��ت��ر���س 
الم�سابين  المر�سى  حياة  اإن��ق��اذ  في  ي�ساعد  قد  )د( 

بفيرو�س كورونا الجديد.
لم  الدرا�سة  اأن  الكثيرون من  الوقت، حذر  وفي ذلك 
تقترح  ول��م  اآخ��ري��ن،  باحثين  قبل  من  مراجعتها  تتم 
يمكن  حيث  فعلية  �سريرية  تجربة  م��ن  ا�ستنتاجات 
يق�س  ولم  الوهمي.  ال��دواء  مع  )د(  فيتامين  مقارنة 
ي��ع��رف  ك��م��ا  اأو  ف��ي��ت��ام��ي��ن )د(  ال��ب��اح��ث��ون م�����س��ت��وي��ات 
اأي�سا،  »كوفيد-19«  مر�سى  في  ال�سم�س«  ب�»فيتامين 
وبدل من ذلك، يبحثون في بيانات المر�سى الأخرى 
م��ع��ل��وم��ات ���س��ح��ي��ة ج���دي���دة لتحديد  وي�����س��ت��خ��دم��ون 

الم�ستويات المتوقعة من فيتامين )د(.
اإلى عدم محاولة منع  الفترة  تلك  الخبراء في  ودعا 
اأو  بالفيتامينات  ال��م��ن��زل  ف��ي  »ك��وف��ي��د-19«  ع��الج  اأو 
التي تنت�سر على و�سائل  ال�سحية الأخرى  المكمالت 
بعد  الأط��ب��اء.  اإر���س��ادات  وات��ب��اع  الجتماعي  التوا�سل 
م���رور ب�سعة اأ���س��اب��ي��ع، ح���ذرت درا���س��ة ج��دي��دة م��ن اأن 
اأن تمنع  الجرعات العالية من فيتامين )د( ل يمكن 

اأو تعالج »كوفيد-19«.
والموؤ�س�سات  الجامعات  من  العديد  من  علماء  وكتب 
المتحدة  وال��ولي��ات  المتحدة  المملكة  ف��ي  الطبية 
 BMJ Nutrition، Prevention م��ج��ل��ة  ف��ي  ورق����ة 

كاف  علمي  دليل  يوجد  ل  باأنه  تو�سح   and Health
لإثبات الآثار المفيدة لفيتامين )د( في عالج مر�س 

»كوفيد-19«.
SARS- لفيرو�س  الم�ستمر  النت�سار  »اأدى  وق��ال��وا: 

عنه،  الناجم  »كوفيد-19«  ومر�س  الجديد   2-CoV
اإلى نداءات بتو�سيع نطاق ا�ستخدام مكمالت فيتامين 
)د(. وهذه الدعوات ل ت�ستند اإلى دعم من الدرا�سات 
ت�ستند  ولكنها  الوقت،  الب�سر في هذا  ال�سلة في  ذات 

اإلى تكهنات حول اآليات مفتر�سة«.
جارية  ال��درا���س��ات  م��ن  المزيد  اأن  الباحثون  وي�سرح 
ويمكن اأن تقدم اإجابات حول تاأثير فيتامين )د( على 

»كوفيد-19«. وحتى ذلك الحين، ل ين�سح بمكمالت 
فيتامين )د(.

واأ����س���اف ال��ب��اح��ث��ون: »ن��و���س��ي ب��ا���س��ت��خ��دام ال��ك��م��ي��ات 
اآثار  لتقييم  )د(  لفيتامين  بها  المو�سى  الم�سبوطة 
م��ك��م��الت ه���ذا ال��ف��ي��ت��ام��ي��ن ع��ل��ى ع���دوى ك��وف��ي��د-19. 
وح��ت��ى ي��ت��م ال��ح�����س��ول ع��ل��ى اأدل�����ة ع��ل��م��ي��ة اأك���ث���ر ق��وة 
جرعات  ا���س��ت��خ��دام  م��ن  ب�سدة  ن��ح��ذر  )د(،  لفيتامين 
عالية من مكمالت الفيتامين )اأكبر من الحد الأعلى 
البالغ 4000 وحدة دولية/ يوم، اأي 100 ميكروغرام/ 

يوم(«.
الم�شدر: نيويورك بو�شت
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الموجز األوروبي

عمان - را�ضد الروا�ضدة

تطل عليكم زاوية الموجز الأوروبي، من جديد 
الريا�سية  الأحــداث  اأبــرز  على  ال�سوء  لت�سليط 
وما  الكبرى،  الخم�س  الأوروبــيــة  الــدوريــات  في 
الم�ستديرة  الكرة  لنجوم  اأخــبــار  من  تت�سمنها 

واأبرز خفايا الأخبار الكروية.
وبــعــد تــوقــف كــافــة الأنــ�ــســظــة الــريــا�ــســيــة حــول 
�سيخت�سر  كـــورونـــا-  -جــائــحــة  بــ�ــســبــب  الــعــالــم 
�سريع  وب�سكل  مفيد  هــو  مــا  ن�سر  فــي  الإيـــجـــاز 

ومقت�سب.

زيدان يخطط
اإذا اأراد مــدرب ريــال مــدريــد زيــن الــديــن زيــدان 
الإ�سباني فعليه وبح�سب، ما  الــدوري  اأن يحقق 
القرارات  بع�س  اإتخاذ  -ماركا-،  �سحيفة  ذكرت 

لتحقيق الهدف المن�سود.
وا�سحة،  بخطة  اللعب  على  العمل  زيــزو  وعلى 
عليه  يجب  هــل  ولــكــن  الــو�ــســط،  فــي  وخ�سو�ساً 
اللعب بثالث لعبين اأم اأربعة في خط الو�سط؟

كما يجب اإعطاء فيني�سيو�س واأ�سين�سيو وهازارد 
والعتماد  اأكثر  وواجبات  الفريق  في  كبير  دور 
عليهم في الم�ستقبل، وجود رامو�س ومودريت�س 
والإبقاء عليهم للحفاظ على التوازن المطلوب 

في الفريق.

�ضانيه اإلى بايرن ميونيخ
ليروي  لعبه  بيع  على  �سيتي  مان�س�ستر  وافــق 
�ــســانــيــه اإلـــى بــايــرن مــيــونــيــخ بح�سب مــا ذكــرتــه 

�سحيفة -ديلي ميل- في ال�سيف المقبل.
�سيتي  مان�س�ستر  اإدارة  اأبلغ  قد  جوارديول  وكان 
بيلي  الدولي  الجامايكي  مع  التعاقد  ب�سرورة 
رحيل  لتعوي�س  ليفركوزن  باير  لعب  عاما   22

ليروي �سانيه في المو�سم المقبل، وتقدر قيمته 
مقابل 40 مليون جنيه اإ�سترليني.

تعقد �ضفقة نيمار
ل تــــــزال �ــســفــقــة واحـــــاديـــــث اإنـــتـــقـــال الـــالعـــب 
البرازيلي نيمار من �سان جيرمان اإلى بر�سلونة 
معقدة. وك�سف تقارير �سحفية فرن�سية، رف�س 
ب�سم  تبادلية  �سفقة  اإبــــرام  الباري�سي  الــنــادي 
على  بر�سلونة  اإلــى  نيمار  انتقال  مقابل  ديمبلي 

الرغم من قبول بر�سلونة بهذه ال�سفقة.
اأمـــــا �ـــســـان جــيــرمــان فــيــطــمــح بــالــحــ�ــســول على 
كوتينيو  على  الح�سول  يــريــد  مــن  كــل  خــدمــات 
وهــذا  ديمبلي  لـــ  بالإ�سافة  اأي�سا  جــريــزمــان  اأو 
بيعه  ويف�سل  ال�سفقة  يرف�س  بر�سلونة  يجعل 

ليوفنتو�س اأو اآر�سنال.

راتب بوجبا عائق
اإيطالية، وجود عائقين  ك�سفت تقارير �سحفية 
يونايتد  مان�س�ستر  بوجبا، نجم  بول  عــودة  اأمــام 

اإلى يوفنتو�س، هذا ال�سيف.
وقالت �سحيفتا »توتو�سبورت« و»كورييري ديلو 
في  �سيكون  بــوجــبــا  اإن  الإيــطــالــيــتــان،  �ــســبــورت« 
لل�سيدة  الــعــودة  اأراد  اإذا  راتبه  لتخفي�س  حاجة 
العجوز. والعائق الثاني، قيمة ال�سفقة اإذ يريد 
الأقل  على  يورو  مليون   100 يونايتد  مان�س�ستر 

من اأجل التنازل عن خدماته.
وحمل بوجبا، قمي�س يوفنتو�س لـ4 موا�سم قبل 
اأن ينتقل اإلى مان�س�ستر يونايتد في �سيف 2016، 

مقابل 105 ماليين يورو.
وفي ذات الإتجاه، ك�سف مينو رايول وكيل اأعمال 
يريز  اأن  بوجبا،  بــول  الفرن�سي  الو�سط  لعــب 
رئــيــ�ــس ريـــال مــدريــد يــرفــ�ــس الــالعــب لأ�ــســبــاب 

تتعلق بقيمته المرتفعة.

بوجبا

مباراة خلدها التاريخ

اتحاد كرة القدم يبدأ باستقبال المراجعين اليوم

كتب - علي غرايبة

حالة  تخيل  اأو  الم�سهد  و�سف  ال�سعب  من  يكون  قد 
وقد  اليوم  ذلك  في  الجماهير  انتابت  التي  الترقب 
الهائل  الكم  لهذا  تف�سير  اإيجاد  �سعوبة  اأكثر  يكون 
اأبطاله  بهكذا حدث  الكبيرين  ال�سغف والهتمام  من 
الــثــامــنــة عــ�ــســرة لكن  �ــســنــاً  اأكــبــرهــم  يــتــجــاوز  فتية لــم 
حين يتعلق الأمر بكرة القدم وحقبة الزمن الجميل 

م�ستغرب. �سيء  فال 
غير  حركة  ا�ستثنائياً،  يوماً  كان  عيان:  �ساهد  يقول 
في  م�سبوق  غير  ون�ساط  المدينة  اإربــد  فــي  معتادة 
حــركــة الــ�ــســيــارات والــحــافــالت الــقــادمــة مــن الــقــرى 
والأحـــيـــاء الــمــجــاورة لــكــن الــعــدد الأكـــبـــر مــنــهــا كــان 
بالحدث،  الت�ساقا  الأكثر  الطرف  الرمثا  من  قادماً 
الخطى  ت�سابق  التي  الجموع  هذه  لكل  الوجهة  فيما 
اإربد  في  الأبرز  الريا�سي  المعلم  ونحو  واحدة  كانت 

اربد. الوقت حيث ملعب بلدية  ذلك 
كــانــت الــمــنــا�ــســبــة الــتــي قــد تــكــون مــفــاجــئــة لــلــقــارىء 
1977 بين فريق مدر�سة  المدار�س لعام  نهائي دوري 
دوري  نــعــم  الح�سين؛  كلية  مــدر�ــســة  وفــريــق  الــرمــثــا 
الـــمـــدار�ـــس ولــيــ�ــســت مـــبـــاراة قــمــة تــجــمــع الــفــيــ�ــســلــي 
الأكــــثــــر عــراقــة  الــحــ�ــســيــن والـــجـــزيـــرة  اأو  والأهــــلــــي 

حينها. المحلية  ال�ساحة  على  و�سعبية 
من  بذاكرته  علق  ما  ل�سترجاع  العيان  �ساهد  يعود 
»احت�سد  الم�سهود  الــيــوم  ذلــك  تفا�سيل  لبقية  �سرد 
بهم  غ�ست  متفرج  الف  ع�سرة  على  يزيد  ما  يومها 
الترابية  بار�سيته  البلدي  الملعب  و�ساحات  مدرجات 
النهائي  لمتابعة  اآلف  ثالثة  تتجاوز  ل  التي  و�سعته 
اأبطالها  د�سمة  كروية  بوجبة  وال�ستمتاع  المرتقب 

اليافعين. ال�سباب  من  مجموعة 
المرمى  الــرمــثــا حــار�ــس  فــريــق مــدر�ــســة  وتــابــع: �سم 
خالد  المرحومين  العر�سان،  محمد  اليا�سين،  غازي 
�سم  المقابلة  الجهة  وعلى  ال�سقران،  ووليد  الزعبي 
المرمى  حــرا�ــســة  فــي  الح�سين  كلية  مــدر�ــســة  فــريــق 

ميالد عبا�سي، يعقوب اللحام، �سعد الجوهري، با�سم 
الأ�سماء  هذه  وجميع  عو�س،  خالد  والمرحوم  مراد 
كانت مجهولة لدى الأغلبية العظمى من الجماهير 
تاألقاً  الأردنــيــة  الــكــرة  �سماء  بعد  فيما  مــالأت  لكنها 
الجماهير. ذاكرة  اأ�سماء محفورة في  وباتت  وابداعاً 

�ـــســـجـــاًل عـــامـــراً  الـــلـــقـــاء كــــان  اأن  اأذكــــــر  وا�ـــســـتـــطـــرد: 
اإذا مــا  لــيــ�ــس مــ�ــســتــغــربــاً  الــفــنــيــة وهـــــذا  بــالــلــمــحــات 
ا�ــســتــعــر�ــســنــا حــجــم وقــيــمــة مــن يــ�ــســولــون ويــجــولــون 
بالرزانة  ات�سم  رجــولــي  بـــاأداء  الــمــيــدان  اأر�ــســيــة  فــوق 
وتحب�س  الجمهور  ت�سد  حركة  كل  فكانت  والن�سوج 
اإلــــى اأن نــجــح الــديــنــامــو الــمــرحــوم ولــيــد  الأنـــفـــا�ـــس 
الــ�ــســقــران بــتــرجــمــة جــهــوده وجــهــود زمــالئــه بــهــدف 
كلية  ثعلب  يــرد  اأن  قبل  بالثاني  عــززه  الــذي  ال�سبق 
بهدف  مــراد  با�سم  لحقاً  الفي�سلي  ونجم  الح�سين 
ــاً لــحــرمــان الــرمــثــا  الــتــقــلــيــ�ــس الــــذي لـــم يــكــن كــافــي
اإطالق  من  خلفه  زحفت  التي  العري�سة  والجماهير 

التتويج  و�سمان  اللقاء  اإنــهــاء  بعد  لفرحتها  العنان 
لت�سجل  تفا�سيلها  بكل  ا�ستثنائية  مباراة  بعد  باللقب 

التاريخ. مباريات خلدها  قائمة  من �سمن 
نواة  كان  المدار�س  دوري  بلقب  المتوج  الرمثا  فريق 
اأمـــجـــاد الــرمــثــا و�سطر  لــفــريــق الـــنـــادي الـــذي �ــســنــع 
بين  ا�سمه  فــر�ــس  اأن  بعد  ذهــب  مــن  بــاأحــرف  اإ�سمها 
اأنــديــة  احــتــكــار  بك�سر  ونــجــح  المحلية  ال�ساحة  كــبــار 
الــعــا�ــســمــة لــلــبــطــولت الــمــحــلــيــة بــعــدمــا انــتــزع لقب 
ظل  بــــاأداء  و1982   1981 مو�سمي  الــــدوري  بطولتي 

الأردنية. الكرة  اأذهان جماهير  عالقاً في  و�سيبقى 
و�سل  التي  النجومية  حجم  اأحــد  على  يخفى  ل  كما 
الفي�سلي  مع  عو�س  والمرحوم  وعبا�سي  مراد  اليها 
الــتــي حــقــوقــهــا مــع الن�سر  الــهــائــلــة  وكـــم الإنـــجـــازات 
�سطرا  الــلــذيــن  والــجــوهــري  الــلــحــام  وكــذلــك  الأزرق 
�ــســبــاب  نـــــادي  الـــنـــجـــوم  مــنــجــم  مـــع  الــلــحــظــات  اأروع 

الح�سين.

عمان - الراأي

يــبــداأ اتــحــاد كـــرة الـــقـــدم، بــا�ــســتــقــبــال الــمــراجــعــيــن في 
مـــقـــره، ابــــتــــداًء مـــن الـــيـــوم الــخــمــيــ�ــس، وفــــق �ــســوابــط 
�ــســحــيــة �ـــســـارمـــة، تـــمـــا�ـــســـيـــاً مــــع تــعــلــيــمــات الــجــهــات 
اأنه  التحاد  وك�سف  كورونا.  جائحة  ظل  في  الر�سمية، 
يومي  المالية  للدائرة  المراجعين  با�ستقبال  �سيبداأ 
الندية  �ــســوؤون  ودائـــرة  اأ�سبوعياً،  والخمي�س  الثنين 

وحتى  �ــســبــاحــاً  والــنــ�ــســف  التا�سعة  مــن  الــثــالثــاء،  يــوم 
المراجعين،  على  ويتوجب  ظهراً.  والن�سف  الواحدة 
عــدم  ل�سمان  التــحــاد،  زيـــارة  قــبــل  م�سبق  مــوعــد  اأخـــذ 

الجتماعي. التباعد  اجراءات  مع  تما�سياً  الكتظاظ، 
كــمــا تــتــوا�ــســل فــي هـــذه الأيــــام اعــمــال دوائــــر التــحــاد 
وبــالــ�ــســكــل الــمــعــتــاد »عــــن ُبـــعـــد«، مـــع ا�ـــســـتـــمـــرار نــ�ــســر 
الــمــحــا�ــســرات والــفــيــديــوهــات الــخــا�ــســة بــالــمــدربــيــن 

اللكتروني. الموقع  عبر  والالعبين 

وكــــان التـــحـــاد اأعــلــن فــي وقـــت �ــســابــق، مــ�ــســاعــيــه نحو 
القادمة،  الفترة  خــالل  القدم  كــرة  ن�ساطات  ا�ستئناف 
مــن خـــالل و�ــســع خــطــة لــلــعــودة الــتــدريــجــيــة، و�سمن 
�ـــســـروط �ــســحــيــة مــ�ــســددة، بــانــتــظــار مــوافــقــة الــجــهــات 
الـــر�ـــســـمـــيـــة، فـــي ظـــل جـــائـــحـــة كــــورونــــا الـــتـــي اأجـــبـــرت 
مــنــافــ�ــســات الــلــعــبــة حــــول الـــعـــالـــم عــلــى الـــتـــوقـــف مــنــذ 
الرامية  الم�ساعي  اإطـــار  فــي  الــمــا�ــســي،  اآذار  منت�سف 

الفيرو�س. انت�سار  من  للحد 

المرحوم وليد ال�ضقران العب مدر�ضة الرمثا حينهابا�ضم مراد العب كلية الح�ضين في ذاك الوقت

ترحيب لبناني بم�ضاركة االأندية عربيًا

«دولي الطاولة» يؤجل بطولة األردن.. و«غرب آسيا»
ينتظر عودة الحياة الطبيعية

خــارج  الما�سي  الــعــام  الــدولــيــة  الأردن  بطولة  وكــانــت 
الطاولة  كــرة  اتــحــاد  تــجــاوز  ب�سبب  الــدولــيــة  الأجــنــدة 
الــمــوعــد الــُمــحــدد فــي اإر�ـــســـال طــلــب اعــتــمــاد اإقــامــتــهــا 

لالأمانة العامة لالتحاد الدولي.
العالم  اقــامــة بطولة  مــوؤخــراً  الــدولــي  التــحــاد  وقـــرر 
التي كانت ُمقررة في مدينة بو�سان الكورية الجنوبية 
من  اآذار   )21( من  اعتباراً  لتقام  الما�سي،  اآذار  خالل 
العام القادم، وفي نف�س المكان، بدًل من البطولة التي 
ذات  فــي  المتحدة  الــوليــات  تنظمها  ان  مــقــرراً  كــانــت 
العام، وعلى اأن يتم لحقاً ت�سمية الدولة التي �سُتنظم 

بطولة العالم 2022.
الثالثاء  الدولي  لالتحاد  التنفيذية  اللجنة  و�ستعقد 
القادم اجتماعاً عبر تقنية الت�سال المرئي والم�سموع 
برئا�سة اللماني توما�س فايكرت رئي�س التحاد لبحث 
الطاولة  كــرة  على  كــورونــا  جائحة  ا�ستمرار  تداعيات 
توقف  عبر  اللعبة،  م�سيرة  على  وتاأثيرها  العالمية، 

ن�ساطاتها المحلية، وبطولتها الدولية والقارية.
اأي جديد  الآن  العربي لم ي�سدر لغاية  ال�سعيد  وعلى 
عن التحاد العربي الذي يراأ�سه خليل المهندي حول 
للفئات  العربية  المنتخبات  بطولتي:  اقــامــة  مــوعــد 

ظل  فــي  وال�سيدات  للرجال  والأنــديــة  كــافــة،  العمرية 
ا�ستمرار جائحة كورونا.

ُيف�سل  التحاد  ان  العربي  التحاد  م�سادر  من  وُفهم 
التريث حالياً بهدف معرفة موعد زوال الجائحة من 
وُترجح  مالعبها،  اإلــى  الحياة  وعــودة  العربية،  الــدول 
التي  المنتخبات  بطولة  تاأجيل  يتم  ان  الم�سادر  ذات 
اآب   20-13 الــفــتــرة  خــالل  عــمــان  العا�سمة  فــي  �سُتقام 
�سوء  فــي  الالعبين  �سالمة  على  للمحافظة  الــقــادم، 
للتدريب  الكافي  الوقت  اإلى  وللحاجة  موعدها،  قرب 
وال�ــســتــعــداد لــخــو�ــس مــنــافــ�ــســات الــبــطــولــة، واأن ُتــقــام 

بيروت  اللبنانية  العا�سمة  العربية في  الأندية  بطولة 
 9-4 وهــي  �سابقا  لها  الُمحددة  الزمنية  الفترة  خــالل 

ت�سرين الثاني القادم.
و�سُتوجه الدعوة بح�سب نتائج دوري المو�سم الما�سي 
الـــى ثــالثــة انــديــة لــلــُمــ�ــســاركــة فــي الــبــطــولــة العربية 
بطل  وو�سيف  ال�سيدات  دوري  بطل  الرثوذك�سي  هي: 
الرجال، وحماده و�سيف  دوري  المفرق بطل  الرجال، 

بطل ال�سيدات.
بفريقين كحد  الــمــ�ــســاركــة  وطــنــي  اتــحــاد  لــكــل  ويــحــق 
اقــ�ــســى فـــي بــطــولــة الـــرجـــال، وبــمــثــلــهــمــا فـــي بــطــولــة 

ال�سيدات.
فــي الــ�ــســيــاق، رحـــب رئــيــ�ــس التـــحـــاد الــلــبــنــانــي ونــائــب 
نيقول  الحاج  �سليم  لبالده  الأولمبية  للجنة  الرئي�س 
العربية،  البطولة  بمناف�سات  الردنية  الفرق  ُبم�ساركة 
وهـــي الــحــريــ�ــســة عــلــى الــتــواجــد الــمــ�ــســتــمــر فـــي كــافــة 

العربية. المناف�سات 
ولفت �سليم في حديثه لـ $ اإلى اأن م�ساركة الأندية 
م�ساحة  زيــادة  على  و�ستعمل  ُمــقــدرة،  �ستكون  العربية 
عليها،  الفنية  بالفائدة  وتعود  البطولة  في  التناف�س 

موؤكداً على ان تنظيمها �سيكون على م�ستوى عالي.
فــواز  المهند�س  اآ�سيا  غــرب  اتــحــاد  رئي�س  قــال  بـــدوره، 
الــ�ــســرابــي لـــ الــــراأي ان التـــحـــاد اأبــلــغ المـــانـــة الــعــامــة 
ون�ساطاته  بــطــولت  كافة  بتاأجيل  الآ�ــســيــوي  لالتحاد 
برمجتها  �سُيعيد  وانه  كورونا،  جائحة  ا�ستمرار  ب�سبب 
على  الق�ساء  حــول  كامل  ب�سكل  ال�سورة  ات�ساح  عقب 

فيرو�س كورونا.
عودة  بعد  �سُيعمم  الأردن،  ومقره  التــحــاد،  اأن  وك�سف 
الــحــيــاة الــطــبــيــعــيــة عــلــى التــــحــــادات الــوطــنــيــة لـــدول 
القليم لإبداء رغبتها في ا�ست�سافة البطولت القادمة 
اقامتها  يعتزم  التي  والـــدورات  والنــديــة،  للمنتخبات 
البطولت  مـــدراء  دورة  ُمقدمتها  وفــي  الحالي  الــعــام 

الدولية.
غرب  لتــحــاد  العامة  الأمــانــة  اأن  اإلــى  ال�سرابي  ولــفــت 
التــحــادات  على  الــقــادم  ال�ــســبــوع  مطلع  �سُتعمم  اآ�سيا 
الوطنية قوائم اللجان الم�ساعدة التي تم ت�سكيلها في 
الجتماع الأخير لمجل�س الإدارة، و�سهد اختيار خم�سة 
اع�ساء ر�سحهم الردن لها هم: محمود العمري للجنة 
زاهــي  الــحــكــام،  للجنة  كناني  عــالء  والدارة،  التقييم 
الت�سويق،  للجنة  ر�ــســاد  نــاديــا  فنية،  للجنة  ابوالع�سل 

وعبدالحليم الدلبيح للجنة العلمية.

من مناف�ضات �ضابقة لبطولة االأردن الدولية )اأر�ضيفية(

عمان - غازي الق�ضا�ص

اأعلن االتحاد الدولي لكرة الطاولة 
موؤخرًا عبر اأجندة ن�ضاطاته للعام 
الحالي عن تاأجيل بطولة االأردن 
الدولية الُمقررة خالل الفترة 5-1 
تموز القادم ب�ضبب جائحة كورونا، دون 
الك�ضف عن الموعد المقترح القامتها.

وُفهم اأن اأجندة االتحاد الدولي �ضتكون 
عقب عودة الحياة الطبيعية وا�ضتئناف 
اإقامة البطوالت الدولية مكتظة 
بالبطوالت التي تم تاأجيلها، ما يجعل 
من ال�ضعب اإقامة بطولة االأردن هذا 
العام لوجود العديد من البطوالت في 
دول عدة ُتعنى بنف�ص الفئات العمرية 
المخ�ض�ضة لها، والتي كانت في ال�ضابق 
االأكثر ا�ضتقطابًا للُم�ضاركين.

وتت�ضمن بطولة االأردن الدولية 
بن�ضحتها الخام�ضة مناف�ضات 8 م�ضابقات 
يبلغ مجموع جوائزها المالية )8000( 
دوالر، هي فردي وفرق فئات: النا�ضئين 
والنا�ضئات تحت )18(، االأ�ضبال 
والزهرات تحت )15( �ضنة، بينما ُتقام 
خارج البطولة م�ضابقتا الفردي لفئتي 
البراعم والبرعمات تحت )13( �ضنة.
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الدوري الألماني لكرة القدم

كيميش يقود بايرن لحسم «الكالسيكو»
واالقتراب من اللقب الثامن تواليًا

االحتكاك في التمارين خطوة إضافية نحو استئناف 
الدوري اإلنجليزي

برلين - اأ ف ب

قاد المدافع الدولي يو�سوا كيمي�س فريقه بايرن ميونيخ 
المت�سدر اإلى ح�سم »الكال�سيكو« اأمام م�سيفه ومطارده 
المبا�سر بورو�سيا دورتموند في �سالحه 1-0 م�ساء ام�س 
المرحلة  في  بــارك«  اإيــدونــا  »�سيجنال  ملعب  على  الول 
القدم  لــكــرة  الألــمــانــي  الـــدوري  مــن  والع�سرين  الثامنة 

والقترب من اللقب الثامن تواليا.
الـ»الكال�سيكو«  هذا  في  الوحيد  الهدف  كيمي�س  و�سجل 
الذي اأقيم للمرة الأولى في تاريخه بدون جمهور ب�سبب 
الدقيقة 43 معززا موقع  الم�ستجد، في  فيرو�س كورونا 
فريقه في ال�سدارة بر�سيد 64 نقطة، بفارق �سبع نقاط 
اأمام دورتموند قبل �ست مراحل من نهاية المو�سم، وبات 

قريبا جدا من اللقب الثالثين في تاريخه.
لــبــايــرن ميونيخ منذ  الــتــوالــي  الــثــالــث على  الــفــوز  وهــو 
التعادل  فخ  في  �سقوطه  منذ  تواليا  وال�سابع  ال�ستئناف 
الــ�ــســلــبــي امــــام �ــســيــفــه ليــبــزيــج فـــي الــمــرحــلــة الــحــاديــة 
هذا  والـــ20  الما�سي،  �سباط  من  التا�سع  في  والع�سرين 

المو�سم.
كــان �سحقه  فـــوزه على دورتــمــونــد بعدما  بــايــرن  وجـــدد 
برباعية نظيفة ذهابا في ميونيخ، ليحقق فوزه الـ48 في 
102 مواجهة في تاريخ مبارياتهما مقابل 25 خ�سارة و29 

تعادل.
المذلة  الثاأر لخ�سارته  المقابل، ف�سل دورتموند في  في 
ذهابا وتلقى �سربة موجعة في �سعيه الى اللقب التا�سع 
النف�س  يمني  كــان  كونه   ،2012 منذ  والول  تاريخه  في 
واإ�ــســعــال  نــقــطــة واحـــــدة  الـــى  الـــفـــارق  بــالــفــوز لتقلي�س 
بلحاق  مــهــددا  الآن  بــات  اأنــه  بيد  اللقب،  على  المناف�سة 
ليبزيج به الى الو�سافة في حال فوز الخير على �سيفه 
هرتا برلين في لقاء اقيم ام�س ف�س وقت متاخر في ختام 

المرحلة.
وخا�س بايرن المباراة في غياب الرباعي نيكال�س زوله 
والإ�سباني تياجو الكانتارا والبرازيلي كوتينيو والفرن�سي 

كورونتان تولي�سو ب�سبب الإ�سابة.
والنكليزي  فيت�سل  اأك�سل  البلجيكي  جل�س  المقابل،  في 
جــــايــــدون �ــســانــ�ــســو واإيــــمــــري جــــان عــلــى مــقــاعــد بـــدلء 

دورتموند، وغاب القائد ماركو روي�س ب�سبب ال�سابة.
وكان دورتموند �ساحب الف�سلية في بداية المباراة وكاد 

بايرن  يفر�س  ان  قبل  منا�سبتين  فــي  الت�سجيل  يفتتح 
الأر�ــس  اأ�سحاب  لعبي  على  عاليا  قويا  �سغطا  ميونيخ 
البافاري بدوره  النادي  الدفاع وكاد  اإلى  الذين تراجعوا 
يفتتح الت�سجيل في منا�ستين قبل اأن يفعلها كيمي�س في 

نهاية ال�سوط الول بت�سديدة خادعة.

»حتمية الفوز بالمباريات المتبقية«
ودفع مدرب دورتموند ال�سوي�سري لو�سيان فافر ب�سان�سو 
وجــــان مــطــلــع الــ�ــســوط الــثــانــي مــكــان يــولــيــان بــرانــدت 
والدنماركي توما�س ديالني لتن�سيط ت�سكيلته لكن دون 
مكان  ريــنــا  جيوفاني  بالميركي  يــدفــع  ان  قبل  جـــدوى 
ماريو  بعده  ومــن   )72( لال�سابة  تعر�س  الــذي  هالند 

جوت�سه )80( وفيت�سل )85( دون اأن تتغير النتيجة.
بت�سديدة  مبكرا  يفعلها  هــالنــد  اإرلينج  النروجي  وكــاد 
زاحـــفـــة مـــن خــــارج الــمــنــطــقــة مـــرت بــيــن قــدمــي حــار�ــس 

المرمى العمالق مانويل نوير وابعدها المدافع جيروم 
بواتنغ من باب المرمى الخالي )1(.

وتدخل نوير الذي خا�س مباراته الـ400 في البوند�سليجا 
توقيت  فــي   ،2007-2006 مــو�ــســم  م�سيرته  بــدايــة  مــنــذ 
دفعتين  على  لبراندت  قوية  لت�سديدة  للت�سدي  منا�سب 

.)4(
لهدافه  عك�سية  ت�سديدة  من  لبايرن  فر�سة  اأول  وكانت 
لها  ت�سدى  ليفاندوف�سكي  روبـــرت  الــبــولــنــدي  الــدولــي 

حار�س دورتموند)10(.

خ�ضارة مذلة لليفركوزن
ف�سل بــورو�ــســيــا مــونــ�ــســنــجــالدبــاخ وبــايــر لــيــفــركــوزن في 
الأول  �سقط  حيث  دورتموند،  بورو�سيا  خ�سارة  ا�ستغالل 
بريمن،  فــيــردر  م�سيفه  اأمـــام  ال�سلبي  الــتــعــادل  فــخ  فــي 
فولف�سبورج  م�سيفه  اأمــام  مذلة  بخ�سارة  الثاني  ومني 

مقابل   )85( باومجارتلينجر  يوليان  للنم�سوي  بهدف 
 43( بونجرات�سيت�س  مــاريــن  لــلــكــرواتــي  اأهــــداف  اأربــعــة 
ريناتو  وال�سوي�سري   )64( اأرنولد  وماك�سيميليان  و75( 

�س�ستيفن )67(.
وانتزع مون�سنجالدباخ المركز الرابع بفارق الهداف من 

ليفركوزن بر�سيد 53 نقطة لكل منهما.
وتـــعـــادل ايــنــتــراخــت فــرانــكــفــورت مــع �سيفه فــرايــبــورج 
والياباني   )35( �سيلفا  اأندريه  للبرتغالي  اأهداف  بثالثة 
دايت�سي كامادا )79( والأميركي تيموثي ت�ساندلر )82( 
اأهداف لالإيطالي فينت�سنزو جريفو )28(  مقابل ثالثة 

ونيلز بيتر�سن )67( ولوكا�س هولير )69(.
فافر يلمح اإلى المغادرة بعد الهزيمة

األمح المدرب ال�سوي�سري لبورو�سيا دورتموند الألماني، 
لو�سيان فافر، اإلى اأنه قد يترك الفريق في نهاية المو�سم 

الحالي وذلك اإثر الخ�سارة اأمام بايرن ميونيخ.

يجد  فــافــر،  قــيــادة  تحت  التوالي  على  الثاني  وللمو�سم 
في  يبدو  الــذي  البافاري  الفريق  خلف  نف�سه  دورتموند 

طريقه للقبه الثامن تواليا.
اإذا كانت  وقال فافر في معر�س رده على �سوؤال حول ما 
بارك«  اإيدونا  »�سيجنال  بايرن على ملعب  اأمام  الخ�سارة 
دورتموند  قيادة  اأجــل  من  يلزم  ما  يملك  ل  باأنه  اأثبتت 
الى ك�سر احتكار النادي البافاري للقب الدوري الألماني 
»ُرِدَد هذا الأمر هنا لأ�سهر. اأعرف كيف ت�سير هذه الأمور 

و�ساأتحدث عن المو�سوع في غ�سون اأ�سابيع قليلة«.
والــذي  عاما   62 العمر  مــن  البالغ  ال�سوي�سري  واأ�ــســاف 
يمتد عقده مع الفريق الأ�سفر حتى نهاية مو�سم 2020-

2021، »�ساأبقى هادئا واأنا اأثق بنف�سي«.
واأتت الهزيمة البيتية لتكرر الخ�سارة التي مني بها فريق 
في  بايرن  اأر�ــس  على  الما�سي  الثاني  ت�سرين  في  فافر 

»األيانز اأرينا« برباعية نظيفة.
اأن  امــ�ــس الأربـــعـــاء  »بــيــلــد« الألــمــانــيــة  وذكــــرت �سحيفة 
م�سوؤولي دورتموند اأجروا ات�سالت »في الأ�سهر القليلة 
في  بايرن  اقاله  الــذي  كوفات�س  الكرواتي  مع  الما�سية« 

ت�سرين الثاني الما�سي، ليكون خلفا محتمال لفافر.
وتعليقا على قول فافر اأنه �سيتحدث عن م�ستقبله قريبا، 
الريا�سي  والناقد  ال�سابق  الألمانية  الكرة  اأ�سطورة  قال 
اإن  اأن �سمعت ذلك، قلت  الحالي لوثار ماتيو�س »بمجرد 

+فافر �سيغادر وكوفات�س �سياأتي+.
كما اعتبرت »بيلد« اأي�سا اأن مدرب ليبزيغ ال�ساب يوليان 
اأن  علما  لدورتموند،  المثالي  المر�سح  هو  ناجيل�سمان 

عقده يمتد حتى عام 2023.
ببايرن، على  اللحاق  باإمكانية  الأمــل  فافر فقد  اأن  وبدا 
�سد  �سعبة  مباريات  الأخــيــر  اأمــام  تبقى  اأنــه  من  الرغم 
وفولف�سبورج  ليفركوزن  باير  مون�سنجالدباخ،  بورو�سيا 
)الــرابــع والــخــامــ�ــس والــ�ــســاد�ــس تــوالــيــا(، علما اأنـــه �سبق 

لالأولين اأن تغلبا عليه في الذهاب بنتيجة واحدة 1-2.
�سبع نقاط  ال�سعب، )تعوي�س(  »�سيكون من  وقال فافر 

في �ست مباريات. هذا اأمر �سعب للغاية«.
وتــعــّر�ــس الــ�ــســويــ�ــســري لنـــتـــقـــادات كــبــيــرة مـــن جمهور 
ال�سباق  خ�سر  اأن  بعد  الما�سي  المو�سم  فــي  دورتــمــونــد 
على اللقب مع بايرن، اثر �سقوط فريقه على اأر�سه اأمام 
�سالكه 2-4، ما منح الغريم اأف�سلية التقدم بثالث نقاط، 

قبل ثالث مراحل من نهاية المو�سم.
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خــطــا الـــــــدوري الإنــجــلــيــزي 
خطوة  الــقــدم  لــكــرة  الممتاز 
ــتــئــنــاف  اإ�ـــســـافـــيـــة نـــحـــو ا�ــس
الــمــو�ــســم الــــذي تــوقــف منذ 
فيرو�س  تف�سي  ب�سبب  اآذار 
كورونا الم�ستجد، وذلك من 
بالحتكاكات  ال�سماح  خــالل 

في التمارين.
ويــــاأتــــي هـــــذا الــــقــــرار الــــذي 
اتخذته ام�س الأربعاء رابطة 
الـــــــــــدوري، بـــعـــدمـــا اأجـــــــازت 
الأحد  البريطانية  الحكومة 
ــــــى »الـــمـــرحـــلـــة  النــــتــــقــــال اإل
ا�ستئناف  خطة  من  الثانية« 
مــــنــــافــــ�ــــســــات الـــمـــ�ـــســـابـــقـــات 
الـــريـــا�ـــســـيـــة الــــتــــي تــ�ــســمــح 
لــالعــبــيــن بـــالحـــتـــكـــاك فــي 
الـــتـــدريـــبـــات، بـــمـــا فــــي ذلـــك 
الــتــ�ــســديــات والـــمـــواجـــهـــات، 
ا�ــســتــعــادة  عــلــى  لم�ساعدتهم 
لياقتهم البدنية قبل العودة 

للمواجهات التناف�سية.
وقـــالـــت الـــرابـــطـــة فـــي بــيــان 
المعنية  الأطـــــراف  »�ــســوتــت 
فــي الـــــدوري الــمــمــتــاز ام�س 
بالإجماع ل�ستئناف التدريب 
مـــع الحـــتـــكـــاك، فـــي خــطــوة 
ا�ستئناف مو�سم  اأخــرى نحو 
الدوري الممتاز عندما يكون 

ذلك اآمنا«.
الفرق  »اأ�سبحت  واأو�ــســحــت 
الــتــدريــب  عــلــى  قـــــادرة  الآن 
ــــــام  كـــــمـــــجـــــمـــــوعـــــة والــــــقــــــي
بـــتـــدخـــالت، مـــع تــقــلــيــل اأي 
احــتــكــاك غير �ــســروري قدر 
اإن �سحة و�سالمة  الإمــكــان. 
ت�سكالن  الم�ساركين  جميع 
لــلــدوري  بالن�سبة  الأولـــويـــة 

الممتاز«.
و�سددت الرابطة على �سرورة 
اللـــتـــزام بـــ »الــبــروتــوكــولت 
للحر�س  ال�سارمة  ال�سحية 
مـــلـــعـــب  يــــــكــــــون  اأن  عـــــلـــــى 
الــتــمــاريــن بــيــئــة اآمــنــة بقدر 
اخ�ساع  و�سي�ستمر  الإمــكــان، 
الــــالعــــبــــيــــن والــــعــــامــــلــــيــــن 
لختبار +كوفيد-19+ مرتين 
في الأ�سبوع«، م�سيرة الى اأنه 
المرحلة  عــلــى  التــفــاق  »تـــم 
الثانية من بروتوكول العودة 
الت�ساور  بعد  التمارين  الــى 
مــــع الأنــــــديــــــة، الـــالعـــبـــيـــن، 
الالعبين  رابطة  المدربين، 

الــمــحــتــرفــيــن، رابـــطـــة الــمــدربــيــن 
المحترفين والحكومة«.

متوا�سلة،  »الــمــنــاقــ�ــســات  وخــتــمــت 
ا�ستئناف  العمل نحو  ا�ستمرار  مع 
الظروف  ت�سمح  عندما  المو�سم، 
بــــذلــــك«. وبــحــ�ــســب الــتــوجــهــيــات 
الـــحـــكـــومـــيـــة، فــــهــــذا الـــــنـــــوع مــن 
»مجموعات  بـــ  �سيبداأ  الــتــدريــبــات 
اأو ثالثة  ريــا�ــســَيــيــن  مــن  مــكــونــة 
يرتفع  اأن  على  تقدير،  اأكــثــر  على 
اإلــــى مجموعات  تــدريــجــيــا  الــعــدد 
اأكبر ت�سم بين 4 و12 ريا�سيا، وفي 
نــهــايــة الــمــطــاف تــدريــب الــفــريــق 

كامال«.
وعـــــادت الأنـــديـــة الـــى الــتــدريــبــات 
�سغيرة  بمجموعات  الأ�سبوع  هذا 
ولكن مع المحافظة على التباعد 
الجتماعي والم�سافة الآمنة، فيما 
تاأمل الرابطة ا�ستكمال المباريات 
الـ92 المتبقية من المو�سم في 12 

اأو 19 حزيران.
وو�ـــســـف رئــيــ�ــس رابـــطـــة الـــــدوري 
ريت�سارد ما�سترز الأ�سبوع الما�سي 
الم�ستهدف فــي 12  الــعــودة  تــاريــخ 

حزيران باأنه »نقطة انطالق«.
وكان لعبون ومدربون قد لمحوا 
نهاية  حتى  �سيحتاجون  اأنهم  اإلــى 
حزيران على الأقل للتخفيف من 
مخاطر الإ�سابة البدنية بعد فترة 
طويلة من عدم خو�س المباريات.

كرة كيمي�س تتجاوز حار�س دورتموند نحو ال�ضباك )اأ ف ب(

ال�ضماح بالحتكاك بما فيها الت�ضدي والمواجهات

هندرسون: التتويج سيكون غريبًا جدًا دون جمهور

«كورونا» يهدد مستقبل الالعبين المصابين به!
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القدم  لــكــرة  الإنــجــلــيــزي  ليفربول  فــريــق  قــائــد  راأى 
»اأنفيلد«  ملعب  على  اللعب  اأن  هندر�سون  جـــوردان 
المحلي بدون ح�سور  الــدوري  الخالي والفوز بلقب 
الجمهور �سيكون امرا »غريبا جدا«. ويحتاج ليفربول 
الـــذي كـــان يــتــ�ــســدر تــرتــيــب الــبــطــولــة عــنــد تعليقها 
كورونا  فيرو�س  وبــاء  ب�سبب  الما�سي  اآذار  منت�سف 
المبا�سر  مناف�سه  عــن  نقطة   25 بــفــارق  الم�ستجد 
مبارياته  من  فقط  انت�سارين  الى  �سيتي،  مان�س�ستر 
الت�سع الخيرة لكي يتوج بطال ر�سميا للمرة الولى 
هذه  ينتظرون  الــذيــن  ان�ساره  لكن   ،1990 عــام  منذ 
يتمكنوا  لــن  طــويــل،  غــيــاب  بعد  التاريخية  اللحظة 
التدريبات  الــى  الأنــديــة  وعـــادت  معه.  الحتفال  مــن 
هذا الأ�سبوع بمجموعات �سغيرة لكن مع المحافظة 
على التباعد الجتماعي والم�سافة الآمنة، في انتظار 

العودة المحتملة للمناف�سات في حزيران المقبل.
المرة عن  لتجربة مختلفة هذه  وي�ستعد هندر�سون 
كاأ�س  رفع  عندما  الما�سي،  حزيران  في  عا�سها  التي 
دوري اأبطال اأوروبا بعد الفوز بهدفين نظيفين على 
التي  النهائية  المباراة  في  توتنهام  المحلي  الخ�سم 
احت�سنها ملعب »واندا ميتروبوليتانو« في العا�سمة 

الإ�سبانية مدريد اأمام ح�سد غفير من الم�سجعين.
بي  »بــي  البريطانية  الإذاعـــة  لهيئة  هندر�سون  وقــال 
فزت  اإذا  لأنــه  مختلفا  الأمــر  �سيكون  »بالطبع  �سي«: 
م�سجع  اأي  حــ�ــســور  دون  مــن  وا�ستلمتها  كــاأ�ــس  بـــاأي 

هناك، �سيكون الأمر غريبا جدا«.

 29 العمر  من  البالغ  الــدولــي  الو�سط  لعــب  واعتبر 
يزال  و»ل  بعد  ينته  لم  اللقب  على  ال�سباق  اأن  عاما، 
لدينا عمل نقوم به وما زلنا بحاجة لأن نقدم م�ستوى 
عـــال حــتــى نــهــايــة الــمــو�ــســم، لأنــنــا نــريــد اأن نختتمه 

باأق�سى ما ن�ستطيع لنوؤكد اأنه كان مو�سما كامال«.
واأمـــــل هــنــدر�ــســون الـــــذي كــــان مــحــوريــا فـــي نه�سة 
ليفربول تحت قيادة المدرب الألماني يورجن كلوب، 
الم�سجعين  مع  باللقب  احتفال  هناك  يكون  اأن  في 
المهمة، وهو  اأنهوا  اإذا  الم�ستقبل  »اأنفيلد« في  داخل 
اأي  اأو  بها  »�سواء فزنا  واأ�ساف  اأمــرا موؤكدا.  ما يبدو 
�سيء، )تلقي( الكاأ�س والم�سجعين غير موجودين... 
الأمــر عندما يح�سل )...(  التعامل مع  عليك فقط 
ناأمل ح�سول ذلك )الفوز باللقب(. ما زلنا في و�سع 
بالدوري  فزنا  اأننا  ذلــك  »�سيعني  وتابع  جــدا«.  جيد 
الإنــكــلــيــزي الــمــمــتــاز و�ــســنــكــون جميعا �ــســعــداء جــدا، 
اإلى الم�ستقبل–واأنه عند  لكن �سيكون علينا التطلع 
متاأكد  اأنــا  الملعب،  اإلــى  بالعودة  للم�سجعين  ال�سماح 

من اأننا �سنحتفل �سويا بطريقة ما«.
ريت�سارد  الممتاز،  لــلــدوري  التنفيذي  المدير  واأكـــد 
مــا�ــســتــرز، فــي وقـــت �ــســابــق مــن ال�سهر الــحــالــي بــاأنــه 
�سيتم ال�سماح لليفربول برفع كاأ�س الدوري لكن من 
»اذا كان ذلك ممكنا  الجمهور، مو�سحا  دون ح�سور 
احــتــفــال و�سيتبادل  ثــمــة  �ــســيــكــون  نــعــم،  )الــتــتــويــج(، 
الالعبون الكاأ�س. نود ان تكون هناك مرا�سم لتقديم 
الكاأ�س لمكافاأة الالعبين والجهاز الفني على العمل 
�سنقوم  »وبالتالي  وا�ساف  بــه«.  قاموا  الذين  ال�ساق 
بذلك، ال اذا كان ذلك غير ممكن لمخاوف �سحية«.

الراأي - انترنت

ك�سف تقرير طبي عن اأزمة جديدة قد توؤثر بال�سلب 
عــلــى لعــبــي كـــرة الــقــدم الــذيــن تــعــر�ــســوا لالإ�سابة 
بفيرو�س كورونا حال �ساركوا في المباريات المقبلة.

الــــدوريــــات الأوروبــــيــــة و�ــســعــت خــطــتــهــا ل�ــســتــكــمــال 
المتوقع  ومــن  البوند�سليجا،  عــودة  بعد  الم�سابقات 
في  والإنجليزي  والإيطالي  الإ�سباني  الــدوري  عــودة 

منت�سف ال�سهر المقبل.
»ريبابليكا«  �سحيفة  ن�سرته  الــذي  التقرير  وبح�سب 
من  المتعافين  اأّن  لحظوا  الأطــبــاء  فــاإن  الإيطالية، 
فيرو�س كورونا يعانون من بع�س الأزمات في الجهاز 

التنف�سي قد ت�ستمر لمدة 6 اأ�سهر.
واأو�سحت اأّن اأي مجهود بدني يبذله اأي لعب عقب 
التعافي من كورونا قد يكون �سعًبا، ولذلك هناك قلق 
على اللياقة البدنية لالعبين، خا�سة واأّن المباريات 

�سوف ُتقام في ف�سل ال�سيف.
قد  الفيرو�س  مــن  المتعافين  بع�س  اأّن  اأكــد  البيان 
يجدوا �سعوبة في التنف�س حال الم�سي لمدة 6 دقائق 
فقط واأّن 30% منهم عانوا من اأعرا�س مر�س التليف 

الرئوي.
البيان حّذر الالعبين الذين �سبقوا وتعر�س لفيرو�س 
كورونا من العودة ال�سريعة للمباريات دون الح�سول 

على الراحة الكافية.

قائد ليفربول هندر�ضون

نعي �ضيدة فا�ضلة
بمزيد من الحزن والأ�ضى ينعى رئي�س واأع�ضاء مجل�س اإدارة التحاد الأردني 

للكراتيه واأ�ضرة الكراتيه من مراكز ومدربين وحكام ولعبين وفاة ال�ضيدة الفا�ضلة

�سهام عبد المجيد عبد الرحمن العوي�سي
والدة ال�ضيدة ماجدة العوي�ضي �ضكرتيرة ومحا�ضبة التحاد الأردني للكراتيه

تغمد اهلل عز وجل الفقيدة بوا�ضع رحمته واألهم اأهلها ال�ضبر وال�ضلوان
اإنا هلل و اإنا اإليه راجعون
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وخ�سو�ساً  والمعي�سية  والج��ت��م��اع��ي��ة  الق��ت�����س��ادي��ة  الزم����ات  تتنا�سل 
ال�سيا�سية في لبنان, في ظل عجز الُنخب ال�سيا�سية الُمم�سكة بالم�سهد 
نة..  منذ العام 1943, وهو العام الذي ا�ستولد فيه زعيما الموارنة وال�ُسّ
ب�سارة الخوري وريا�س ال�سلح النظام الطائفي الحالي, حيث تتوزع كعكة 
الُحكم ومغاِنمه على الطائفتين الكبيرتين )حينذاك(, وُيتَرك لباقي 
ُمتو�سطة  واأُخ���رى  ُكبرى  بين  لبنان 18 طائفة,  الطوائف )عددها في 
ديموغرافياً واآخرها ميكرو�سكوبي(,ما يمكن ل�"الكبار« َمنحه لها من 

وظائف ومراكز وامتيازات.
ل يكاد لبنان يخرج من ازم��ة او تنجح اط��راف ُمتحالفة في تبريدها 
حتى تندلع اخرى اكثر �سراوة وِحّدة في خطابها وارتفاعا في ال�سقف 
الذي ترومه, على نحو ين�ِسف ما تبّقى من و�سائج ُمعيداً الجميع الى 
كثيرون على  التي ل يختلف  العام 1943  ُمربع �سيغة  الول..  المربع 
بها,  تع�سف  التي  ال��دوري��ة  الزم���ات  لبنان  ف��ي تجنيب  تنجح  ل��م  انها 
– يرف�سون ُمغادرة جدران »ال�سيغة/ لكنهم – وهنا ل ت�ستنثي احداً 

الميثاق« التي تاآكلت وثبت ُعقمها, لأن الذين يقت�سمون الكعكة اللبنانية 
الم�سمومة, يخ�سون على م�سالحهم واأدوارهم التي دونها لن يكون لهم 
»التاأثير« الذي يتوّهمون انهم يتوفرون عليه واإل لكان اتفاق الطائف 
)1989( الذي انهى الحرب الهلية )ب�سيغتها الع�سكرية ولي�س ال�سيا�سية 
او الطائفية بالطبع( قد وجد طريقه الى التنفيذ, اأقّله الغاء الطائفية 
دائ��رة  لبنان  م��ن  يجعل  ع�سري  ان��ت��خ��اب  ق��ان��ون  وتكري�س  ال�سيا�سية 
التوّجهات النف�سالية  �سُي�سِعف  الى دولة مدنية, ما  واحدة...و�سول 
ودعوات الفدرلة والكونفدرالية والكانتونات, وغيرها من ت�سميات يبرع 
اللبنانيون في ا�ستقاقها, لكنهم..ف غالبّيتهم الغالبة �سرعان ما يلوذون 
ي�سترّدون  الذين  الدين,  الدينية وخطاب رجال  بالطائفة والمرجعية 
مواقعهم او ُيوا�سلون الحتفاظ بها, عندما يّدعون في خطاباتهم داخل 
والخطوط  الطائفة  الدفاع عن حقوق  الم�ساجد,  الكني�سة كما منابر 
التذكير  حر�سهم  بتجاوزها,وخ�سو�ساً  ي�سمحون  ل  التي  ال��ح��م��راء 
ب�سرورة الُمحافظة على »العي�س الم�سترك« الذي بات معظم اللبنانيين 
ومن مختلف الطوائف على قناعة بانه لم يتوّفر ذات يوم, اللهم اإّل في 

البطالة  وارتفاع معدلت  الفقر  اللبنانيين تحت خط  �سقوط غالبية 
والنتحار وازدياد ج�سع النخب ال�سيا�سية وممار�ستها العلنية اأب�سع انواع 

الف�ساد وتكري�س نظام الزبائنية والنفاق ونهب وهدر المال العام.
جديد ال�َسخب الطائفي وال�سيا�سي الذي ل ينتهي في بالد الأرز, هو 
الدعوات التي خرجت خالل عطلة عيد الفطر عن م�سوؤولين �سيا�سيين 
ورجال دين, بع�سها َي�ستبِطن بحديثه عن الالمركزية الدارية والمالية 
َف البع�س دعوة رئي�س التيار  الدعوة الى الفيدرالية الُمقّنعة )كما و�سَ
الوطني الحر/�سهر رئي�س الجمهورية..جبران با�سيل(,وغيره تحّدث 
عالِنية عن »انتهاء �سالحية« �سيغة ب�سارة الخوري/ريا�س ال�سلح في 
العام 1943,وهو ما جاء على ل�سان الُمفتي الجعفري احمد قبالن, الذي 
ا�سا�س طاِئفي وا�ستبدادي, بوظيفة  »ت��ّم على  اأ�سل ن�ساأة لبنان  اأك��د ان 
خدمة الم�سروع ال�ستعماري والإحتكار, وهذه ال�سيغة – اأ�ساف – قد 
انتهت, وما قام به ب�سارة الخوري وريا�س ال�سلح, لم َيُعد ي�سلح لدولة 
اإن�سان وُمواطن, بل اي�سا مرحلة انتهت, ليختم خطبة العيد بالدعوة 

»الى اإ�سقاط ال�سيغة الطائفية ل�سالح دولة القانون والالطاِئفة«.
والتوّجهات  والطوائف  الح���زاب  ُمتعددة  الهجمة  حجم  َتخّيل  للمرء 
ال�سيا�سية التي تعّر�س لها �ساحب دعوة الالمركزية )جبران با�سيل/

الماروني( والآخر الذي نادى ب�سقوط �سيغة الخوري/ال�سلح )الُمفتي 
وربما  ال��َم��خ��اوف  وخ�سو�سا  ال��ج��دل  اأع���اد  م��ا  قبالن/ال�سيعي(,  احمد 
)تمنّيات البع�س( الى حكاية مجل�س تاأ�سي�سي جديد يعيد ترتيب موازين 
التي تطم�س على توافقٍ  الخوري/ »الديموغرافية الجديدة«  القوى 
ال�سلح, او الغاء الطائف وغيرها, مما اأ�سهَمت وُت�سِهم في تغذية ال�سراع, 
الخارجية, في  التدّخالت  وا�ستدعاء  الى حفر خنادق متقابلة  و�سوًل 
ظروف اقليمية ودولية عالية التوتر والحتمالت, بان ُت�سكل حال لبنان 
الراهنة فر�سة لإ�سرائيل والوليات المتحدة وحلفاِئهما في المنطقة, 
لإ�سعال حرب �سرو�س يتمّنى هوؤلء, ان ُت�سِفر عن تغيير دراماتيكي في 
وتمرير  الفل�سطينية  الق�سية  ت�سفية  ل�سالح مع�سكر  القوى  موازين 
�سفقة القرن,بل اإعادة المنطقة الى اأجواء ومناخات قرن م�سى برزت 

على راأ�س جدول اأعماله..�سفقة �سايك�س/ بيكو.

ق�شايا
محمد خّروب
k h a r r o u b @ j p f . c o m . j o

خب »طائفي« يف لبنان: هل انتهت �شالحية »ال�شيغة« التي قاَم عليها؟ �شَ

ق�شة خيالية لالأطفال املحج�رين
لندن - اأ ف ب
�ستطلق  اأنها  بوتر«  »ه��اري  �سل�سلة  موؤلفة  رولينغ  ك  ج.  الكاتبة  اأعلنت 

ت�سل�سال مجانيا على الإنترنت لق�سة كتبتها لأطفالها قبل 10 �سنوات.
اإيكاباغ«  اإنها قررت ن�سر ق�سة »ذي  وقالت الكاتبة البريطانية ال�سهيرة 
ال��ذي  الحجر  اأث��ن��اء  المنزل  ف��ي  البقاء  اأج��ب��روا على  ال��ذي��ن  ل��الأط��ف��ال 

فر�سه وباء كوفيد 19 في معظم اأنحاء العالم.
وقالت رولينغ في بيان اإنها �ستن�سر اأول ف�سلين من الق�سة على موقع 
»ذي اإيكاباغ.كوم« المخ�س�س لها الثالثاء مع اإ�سدار 34 ف�سال اإ�سافيا 

كل يوم من اأيام الأ�سبوع حتى 10 تموز.
ولغات  الثاني  ت�سرين  ف��ي  الإنكليزية  باللغة  الق�سة  ن�سر  تنوي  وه��ي 
المجموعات  ت�ساعد  م�ساريع  اإل��ى  العائدات  كل  و�ستمنح  لحقا.  اأخ��رى 
في  الق�سة  ه��ذه  اأح����داث  وت���دور  ال��وب��اء.  م��ن  خ��ا���س  ب�سكل  المت�سررة 
مكان خيالي وهي موّجهة في المقام الأول اإلى الأطفال الذين تتراوح 
اأعمارهم بين ال�سابعة والتا�سعة, وهي لي�ست مرتبطة باأي اأعمال �سابقة 
واإ���س��اءة  الحقيقة  ع��ن  ق�سة  ه��ي  »اإي��ك��اب��اغ  اإن  الكاتبة  وق��ال��ت  لرولينغ. 
كرد  اعتبارها  المق�سود  من  يكن  »لم  اأن��ه  م�سيفة  ال�سلطة«,  ا�ستخدام 

على اأي �سيء يحدث في العالم الآن«.

ال�سياحة والمغتربون هما بترول الأردن فهل �سين�سبان لفترة من 
الوقت ؟

اأف�سل  في  تتعافى  لن  وه��ي  مقتل  في  اأ�سيبت  فقد  ال�سياحة  اأم��ا 
التوقعات قبل الن�سف الثاني من العام المقبل لكن ماذا بالن�سبة 
اأعمالهم  اأنهيت  اأو  اأن��ه��وا  ممن  المغتربين  لآلف  ق�سرية  لعودة 
لم  التي  كورونا  جائحة  تداعيات  ب�سبب  وظائفهم  من  �سرحوا  اأو 

ت�ستثن اأي من اقت�ساديات المنطقة باأثارها المدمرة ؟.
من ال�سعوبة بمكان ح�سر عدد الذين اأنهوا اأو اأنهيت اأعمالهم في 
من  لي�س  لكن  وغيرها,  العربي  الخليج  دول  في  الغتراب  بلدان 

ال�سعوبة التاأهب لعودة ق�سرية مقبلة.
التوقعات؟,  هذه  لمواجهة  خطة  و�سع  الحكومة  على  يتعين  هل 
بذلك  فرحة  تكون  ل  اأن  وعليها  ت��ت��اأه��ب,  اأن  عليها  نعم  الإج��اب��ة 
بكامل مدخراتهم  يعودون  عندما  القت�ساد  اإنعا�س  عناوين  تحت 

وخبراتهم, وال�سبب بب�ساطة هو اأن الإناء يما فيه ين�سح.
حرب  اإث��ر  الأردنيين  المغتربين  ع��ودة  اإيجابيات  يقرن  من  هناك 
الخليج الأولى والحروب التي تلتها, لكن يتعين تذكيرهم اأن الفرق 
هو اأن الأردن لم يكن ي�سج بمليون و200 األف لجئ �سوري اأنذاك.

تثبيت  م��ن  وب��دل  �ستت�ساعف,  البطالة  م��ع��دلت  اأن  النتائج  اأول 
العمالة المر�سحة لفقدان وظائفها عدا البحث عن فر�س جديدة 
لآلف العاطلين عن العمل ومثلهم من الخريجين, �ستجد البالد 
و�سحة  وتعليم  وخ��دم��ات  تحتية  بنية  تدبير  مهمة  اأم���ام  نف�سها 
ووظائف لآلف المغتربين الأردنيين العائدين من دول الغتراب.

اقت�ساديات العالم والمنطقة كلها في الهم واحد, لكن اقت�ساديات 
الخليج حيث 79% من المغتربين الأردنيين اأ�سيبت في مو�سعين, 
النفط  ا�سعار  في  الكبير  النهيار  فهو  الثاني  اأم��ا  الجائحة  الأول 

م�سدر الثروة والتمويل والت�سغيل.
في ال�سنة الما�سية بلغت حوالت المغتربين الأردنيين العاملين 
المنا�سب  ال��وق��ت  ال��خ��ارج نحو 7ر3 مليار دولر فهل ه��ذا ه��و  ف��ي 

لالقت�ساد الأردني لفقدانها اأو تراجعها في اأف�سل الأحوال؟.
الغتراب مهم لالأردن اأهمية بالغة فهو م�سدر للعمالت الأجنبية 
ي��غ��ذي اح��ت��ي��اط��ي ال��ب��ن��ك ال��م��رك��زي, وه���و ي��ع��ال��ج ف��ائ�����س ال��ق��وى 
العاملة الأردنية وباب من اأبواب مكافحة البطالة, ويوفر تموياًل 
ال�سركات  واأ���س��ه��م  ال��ع��ق��اري��ة  ال��م��ج��الت  ف��ي  وخ��ا���س��ة  لال�ستثمار 
والدخارات, وبف�سل الحوالت ي�ستطيع الأردن تمويل م�ستورداته 

التي تناهز ثالثة اأمثال ال�سادرات.
ال��دوام تخفي  لطالما كانت هذه الم�سكلة موؤجلة فقد كانت على 
�ستظهر في  الأردن��ي��ة فهل  العاملة  ال��ق��وى  ف��ي تركيب  الخ��ت��الل 
حالة عودة المغتربين وهل ي�س�تطيع القت�ساد الوطني ا�ستيعابهم 

والتكيف مع الواقع الجتماعي المتغير لهذه العودة؟.
ماذا �ستفعلون؟.

م�ؤ�شر
ع�شام ق�شماني
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ماذا ل� عادوا؟

مينياب�لي�س - اأ ف ب

اقيل اأربعة �شرطيين في مدينة مينياب�لي�س الأميركية 
بعد انت�شار فيدي� يظهر فيه اأحدهم راكعا على عنق رجل 
اأ�ش�د مكبل اليدين ت�في لحقا اختناقا، ما اأثار احتجاجات 
وتظاهرات.

ورفع المتظاهرون الذين كان العديد منهم ي�شع كمامات 
التزاما بتدابير مكافحة فيرو�س ك�رونا الم�شتجد، لفتات 
كتب عليها »العدالة لج�رج فل�يد« و»حياة ال�ش�د تهّم«، 
خالل تظاهرة جرت قرب م�قع وفاة الأربعيني الأ�ش�د 
اثناء ت�قيفه.

وُيظهر �شريط الفيدي� الذي �ش�ره اأحد المارة فل�يد عاري 
ال�شدر، مطروحا اأر�شا فيما �شابط اأبي�س ي�شغط بركبته 
على عنقه لأكثر من خم�س دقائق.

وي�شمع فل�يد يت��شل مرددا »ركبتك على عنقي.... ل 
يمكنني التنف�س... اأمي... اأمي«.

اإقالة 4 �شرطيني اأمريكيني بعد وفاة رجل اأ�ش�د
ال�سباط  فيما  ال���ح���راك,  ع��ن  وي��ت��وق��ف  ف�سيئا  �سيئا  ف��ل��وي��د  وي�سمت 
ي��زال  ل  فيما  ال�سيارة«  ف��ي  وا�سعد  »انه�س  قائلين  تحّديه  يوا�سلون 
ال�سالعين  الأربعة  ال�سرطيين  اإقالة  وبعد  بركبته.  اأر�سا  يثبته  اأحدهم 
في الحادث, اأعرب رئي�س بلدية مينيابولي�س جاكوب فراي عن ا�ستنكاره 
و�سط دعوات لمحاكمة الأربعة بتهمة القتل. وقال معلقا على الفيديو 
»ما �ساهدته خطاأ على كل الم�ستويات«. واأ�ساف »تابعنا على مدى خم�س 
دقائق, فيما �سرطي اأبي�س ي�سغط بركبته على عنق رجل اأ�سود«. واأ�ساف 
»اأن يكون المرء اأ�سود في اأميركا ل ينبغي اأن يكون حكما بالإعدام بحقه«.
واأعلن المحامي المتخ�س�س في الحقوق المدنية بن كرامب اأن عائلة 

فلويد اأوكلت اإليه الق�سية.
تزوير,  ب�ساأن تهمة  اأوقفت فلويد  ال�سرطة  اإن  اإع��الن  وق��ال كرامب في 
وهي تهمة غالبا ما ت�ستخدم في ق�سايا �سيكات بال ر�سيد اأو ا�ستخدام 
وال��م�����س��رف  التع�سفي  ال���س��ت��خ��دام  »ه����ذا  وت��اب��ع  م�����زورة.  م��ال��ي��ة  اأوراق 
ل�ستجوابه  ال�سرطة  اأوقفته  رج��ل  حياة  ثمنه  ك��ان  للقوة  والالاإن�ساني 
اإريك  بمقتل  فلويد  وف��اة  وتذكر  بتهمة غير عنيفة«.  ارتباطه  �ساأن  في 
ب�سكل  �سجائر  لبيعه  ال�سرطة  اأوقفته  بعدما   2014 عام  اختناقا  غارنر 
غير قانوني. واأدى مقتله في ذلك الحين اإلى قيام حركة »بالك ليفز 
اأو »حياة ال�سود تهّم«. واأعلن رئي�س �سرطة مينيابولي�س ميداريا  ماتر« 
اأرادوندو اأنه اأحال الق�سية على مكتب التحقيقات الفدرالي )اإف بي اآي( 

الذي قد ي�سنفها ق�سية فدرالية تتعلق بانتهاك الحقوق.

ك�رونا ترتّكز يف املناطق املكتظة
الرباط - اأ ف ب
اأظهرت درا�سة ر�سمية مغربية ن�سرت الثالثاء اأّن حوالى 90 بالمئة من 
»المناطق  تترّكز في  المملكة  الم�ستجّد في  الإ�سابات بفيرو�س كورونا 
ال��م��دن  م��راك��ز  ف��ي  �سّيما  ول  ب��ال�����س��ّك��ان«,  اك��ت��ظ��اظ��اً  الأك��ث��ر  الح�سرية 

القديمة والمناطق التي ت�سّم م�ساكن اجتماعية ومدن ال�سفيح.
الهيئة  للتخطيط«,  ال�����س��ام��ي��ة  »ال��م��ن��دوب��ي��ة  اأع��ّدت��ه��ا  ال��ت��ي  وال��درا���س��ة 
الم�سوؤولة عن الإح�ساءات الر�سمية, تاأتي في وقت �سّجلت فيه المملكة 
لغاية اليوم حوالى 7500 اإ�سابة بالفيرو�س منذ منت�سف اآذار, غالبيتها 
العظمى في المناطق »الأكثر اكتظاظاً« في البالد وهي الدار البي�ساء 
والرباط ومراك�س وفا�س وطنجة. وبح�سب الدرا�سة التي اأجريت تمهيداً 
لرفع تدابير العزل المتوّقع في 10 حزيران فاإّنه »كّلما ازدادت المناطق 
ح�سرية, كلما ازدادت التحّديات اللوج�ستية اأمام التوعية والإحاطة, واإذا 

اأمكن, عزل اأكبر عدد من الأ�سخا�س المعّر�سين للخطر«.
باأعلى  تتمّيز  الرباط-�سال-القنيطرة  منطقة  اأّن  ال��درا���س��ة  واأظ��ه��رت 
 4007 فيها  ال�سّكانية  الكثافة  ن�سبة  تبلغ  اإذ  البالد  في  ح�سرية  كثافة 
البالغ  الوطني  المعدل  �سعف  اأكثر من  اأي  مربع,  كيلومتر  لكل  ن�سمة 

1986 ن�سمة/كلم مرّبع.

�سورة  ع��ن  الحديث  ب��داأ  عالمية,  جائحة  ك��ورون��ا  ���س��ارت  اأن  منذ 
اأن  يعني  مما  كورونا,  بعد  و�سكلهما  الب�سرية  والعالقات  العالم, 
تغييراً خارج ح�سابات الب�سر, واإرادتهم, وتخطيطهم, وتوقعاتهم, 
ويعرفها من  وه��ذه حالة غير جديدة  �سي في حياتهم,  كل  يغير 
الغيبي  التدخل  يلعب  حيث  للب�سرية,  الح�ساري  ال��ت��اري��خ  ي��ق��راأ 
دوراً مهماً في م�سار الحداث والتوقعات ومن ثم ت�سحيح حركة 
يتم  ما  غالباً  ال��ذي  الأم��ر  وهو  التاريخ,  م�سار  وت�سبط  الإن�سان, 
ي�سميه  مما  الإن�سان,  �سنع  من  لي�س  اأغلبها  كبرى,  اأح��داث  وف��ق 
بانها  باهلل,  الموؤمنين  نحن  نعتقد  ومما  الخفية,  بالقوة  البع�س 
اإرادته عز وجل المحركة لكل �سيء, وهو التحريك الذي يتم من 
خالل التدخل اللهي المبا�سر, من خالل بعثه لالنبياء والر�سل, 
ومعهم ال�سنن التي و�سعها الخالق عز وجل ل�سبط حركة التاريخ. 
ولأ���س��ب��اب ال��ق��وة وال�����س��ع��ف, وع��وام��ل ال��ت��ق��دم وال��ت��خ��ل��ف وال��رق��ي 
والنحطاط, من هنا اإلحاح القراآن الكريم على فهم تاريخ المم 
ال�سالفة, وهو الإلحاح الذي يلخ�س فائدته قوله تعالى »لقد كان 

لكم في ق�س�سهم عبرة« والعتبار هو اأعلى درجات الوعي.
ومن �سور التدخل اللهي ما ليراه الب�سر بل يلم�سون اأثره, مما 
عبر عنه القراآن الكريم بقوله »وما يعلم جنود ربك اإل هو« وقد 
يكون هوؤلء الجنود مما ل يح�سب لها الإن�سان ح�ساباً, مما �سرب 
واإن  تعالى«  لقوله  وق��ذارت��ه  كالذباب على �سعفه  الأم��ث��ال  به  اهلل 
ي�سلبهم الذباب �سيئاً لي�ستنقذوه منه �سعف الطالب والمطلوب«, 
الفيرو�سات  ت�سببها  التي  الأوبئة  الطبيعية ومنها  الكوارث  ومنها 

كفيرو�س كورونا.
على اأنه من الأهمية, اأن ن�سير ونحن نتحدث عن العامل الغيبي, 
العامل غير منف�سل عن  ه��ذا  اأن  اإل��ى  ال��ت��اري��خ,  تغيير حركة  ف��ي 
ال��ع��وام��ل الأخ�����رى, ال��ت��ي تتحكم ب��ح��رك��ة ال��ت��اري��خ, وه���ي ع��وام��ل 
اأنت�سار الظلم  اإليها القراآن الكريم في �سوره واآياته, واأهمها  اأ�سار 
وعي  عنا�سر,  م��ن  مهماً  عن�سر  العوامل  ه��ذه  واإدراك  والف�ساد, 
يمتاز  اأن��ه  كما  الغيبي  بالعامل  اليمان  خالل  من  التاريخ,  م�سار 
بالحركية من  يمتاز  كما  النا�س.  واق��ع  فهم  بالواقعية من خالل 
خ��الل ح��ث الن�����س��ان على فهم ح��رك��ة ال��ت��اري��خ وت��ج��ارب الأول��ي��ن 
اأج���ل م�ستقبله في  م��ن  الإن�����س��ان,  ف��ي حا�سر  ف��اع��ل  ب���دور  للقيام 

الدارين الدنيا والآخرة.
الب�سرية حتمية  الخلل في م�سيرة  اأن ت�سحيح  اأقوله  اأن  اأري��د  ما 
تاريخية, يوؤكدها تدافع الح�سارات, الذي لم يمكن ح�سارة بعينها 
اأو  الب�سرية  وقيادة  القمة,  التربع على  ال�ستمرار طوياًل في  من 
التحكم بم�سارها فكانت الح�سارات تنزل عن هذه القمة, لأ�سباب 
ك��ث��ي��رة وب������اأدوات مختلفة ق��د ت��ك��ون ك��ورون��ا اأح���ده���ا, ف��ه��اق��د ب��داأ 
الحديث عن �سورة العالم ما بعد كورونا, وها قد بان اأن الب�سرية 
ل ت�ستطيع الوقوف على �ساق واحدة, فهل ندخل مرحلة ت�سحيح 
م�سار التاريخ من بوابة كورونا؟ وهل نحن على اأبواب دورة جديدة 
من دورات التدافع الح�ساري, واأين �ستكون اأمتنا في هذه الدورة؟.

بالل ح�شن التل
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ك�رونا.. ت�شحيح م�شار التاريخ

الكثير من  الم�ستجد يثير  انت�سار فيرو�س كورونا  مازال خطر 
القلق والأرق والتوتر لدينا ولدى العديد من الدول.

وبينما اخذت العديد من الدول والحكومات تعلن عن ا�ستئناف 
وعمل  والإنتاجية  والخدمية  القت�سادية  للقطاعات  تدريجي 
اأو  كلياً  ا�سهر  لب�سعة  توقفت  التي  والخا�س  العام  القطاعين 
جزئياً ومحاولة العودة الى الحياة الطبيعية التي �سبقت الوباء, 
على  يترتب  قد  لما  والتيقظ  الحذر  من  بكثير  تتحرك  فاإنها 
و�سائل  اأن  كما  المجتمع.  على  �سلبية  انعكا�سات  من  كله  ذل��ك 
اإلى  ت�سير  درا���س��ات جديدة  الك�سف عن  تتوقف عن  الإع���الم ل 
ان الفيرو�س الم�ستجد لم يتراجع, وانه قد يعاود هجماته على 
ا�ستخدمت  التي  العقاقير  ان  كما  اأ���س��د.  بقوة  مختلفة  ام��اك��ن 
لمواجهة الفيرو�س حتى الآن »وهي قليلة كما وكيفا« لن تكون 
والق�ساء عليه. وهذا  انت�ساره  الحد من  كافية ول مجدية في 

لي�س من باب التهويل.
ل يوجد حتى الآن ت�سخي�س نهائي لهذا الفيرو�س ول تحديد 
لأ���س��ب��اب��ه وع��وام��ل ان��ت�����س��اره ول ل��دواع��ي اخ��ت��الف اأع��را���س��ه او 

الظروف المنا�سبة لتكاثره ول الو�سائل الكفيلة باإنهاء خطره.
ال��ف��ي��رو���س وان��ت�����س��اره كثيرة  ا���س��ب��اب ظ��ه��ور  وم��ح��اولت تف�سير 
بع�سها تعليالت و تحليالت ومنها ما هو اتهامات ل يقوم عليها 

دليل.
وم��ن ه��ذه ال��م��ح��اولت تف�سير ي��رى ان��ه غ�سب م��ن اهلل تعالى 
على عباده الذين ظلموا انف�سهم وارتكبوا الكثير من المعا�سي 
اهلل  لنعم  وت��ن��ك��روا  وا�ستكبروا  الأر����س  ف��ي  وط��غ��وا  والموبقات 

وف�سله على العالمين وكانوا من الجاحدين.

ومن التف�سيرات ما ل يرقى الى اأي يقين اإيماني ولكنه يرتكز 
العدوى  بنقل  الخفافي�س  واتهام  الأول��ى  ال�سينية  الرواية  الى 
ما  ه��وب��اي. ومنها  ف��ي مقاطعة  ووه���ان  ف��ي مدينة  الب�سر  اإل��ى 
يتجاوز ذلك اإلى اتهام ال�سين والوليات المتحدة معا باأن كال 
منهما عملت, بانفراد, على ت�سنيع فيرو�س الوباء في مختبرات 
ت�سريب  الى  اأدى  خطاأ  نتيجة  اأو  ق�سداً  ن�سره  واإع��ادة  متطورة 
وكانت  نتائجه  نرى  ال��ذي  الحد  الى  تكاثرت  التي  الفيرو�سات 
والإ�سابات  الوفيات  م�ستوى  في  منه  ت�سرراً  الأكثر  الدولتان 

والخ�سائر القت�سادية.!
اإط��ار  ف��ي  او���س��ع  ال��ى نظرية م��وؤام��رة  اأن هناك م��ن يذهب  كما 
اأو  ل��دول عظمى  اأو محاولت  كبرى  دول  بين  بيولوجية  ح��رب 
مجموعات اقت�سادية معينة على ال�ستحواذ على مقدرات الدول 

ال�سعيفة وال�سيطرة عليها بو�سائل تقنية اأكثر تطوراً.
ال��وب��اء  ف���اإن  ال��ع��وام��ل  اأو متعدد  اأح���ادي���اً  التف�سير  اأك���ان  و���س��واء 
العديد  جربت  اأن  وبعد  تهديده.  يتراجع  ول��م  منت�سراً  م��ازال 
م���ن ال�����دول ال��ح��ل��ول ال��م��ت��اح��ة ك��ال��ح��ظ��ر وال��ح��ج��ر والإغ�����الق 
لتكوين  ينت�سر  الوباء  ترك  اأو  الجتماعي,  والتباعد  والتعقيم 
اأي  المجتمعية لم ي�سل  المناعة  اأو  القطيع«  ما �سموه »مناعة 
اأنه  معتقدة  تتراجع  هي  وه��ا  تماماً.  مر�سية  نتائج  اإل��ى  منها 
الخا�سع  النفتاح  فيكون  الحلين  بين  الموازنة  ال�سروري  من 
للتجربة والمراقبة جيدا حال و�سطا يحافظ على �سحة الأفراد 
ب��الإن��ت��اج  ي�سر  اأو  الطبيعية  ال��ح��ي��اة  ي��وق��ف  ول  والمجتمعات 
الدول ومتباطئا  في بع�س  نراه مت�سارعاً  والقت�ساد. وهذا ما 

في غيرها فهل يكون النجاح ممكناً والخال�س متاحاً؟!

راأي اآخر
د. محمد ناجي عمايرة
m n a 3 4 8 @ g m a i l . c o m

ك�رونا امل�شتجد وطريق اخلال�س الط�يل ..!
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